
QÜESTIONARI APRENENTATGE I SERVEI1 
 

Aquest qüestionari pretén valorar la teva experiència en la participació del projecte que desenvolupes en la 
universitat. El qüestionari és anònim i no trigaràs més de 15 minuts en respondre'l. 

T'agraïm la teva sinceritat perquè les dades recollides ens puguin ser útils per a millorar el projecte. 

 

Edat:..............................................  Sexe:....................................... 

Universitat: 

Estudis que realitzes: 

Situació laboral: 

� No tinc treball 

� Menys de 10 hores a la setmana 

� Entre 10 i 20 hores a la setmana 

� Més de 20 hores a la setmana 

El projecte que realitzes es: 

o Obligatori 

o Optatiu 

En el cas d’haver respost “obligatori”, indica si participaries del projecte si aquest fos optatiu: 

o Si 

o No 

En quin quadrimestre ho realitzes: 

� Primer quadrimestre  � Segon quadrimestre   � Els dos quadrimestres 

Participaves abans del projecte en: 

� Altres projectes d’APS   � Alguna/es entitats socials, associacions, etc.      

� Cap/No participava  � Altres (Especificar................................................) 

 

Explica breument el projecte en el que estàs participant: ................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

SERVEI 

1. En quin àmbit es situa el projecte que realitzes? (marca només una opció) 

� Promoció de la salut 

� Promoció dels drets de les persones (habitatge, violència de gènere, laborals, etc.) 

� Participació ciutadana 

� Patrimoni cultural 

� Intercanvi generacional 

� Suport educatiu 

� Solidaritat i cooperació 

� Medi ambient 

� Altres (Especificar...............................................) 

 

                                                           
1
 Aquest qüestionari s'ha realitzat dins de la convocatòria d'ajuts 2013-14 del PROGRAMA DE RECERCA EN DOCÈNCIA 

UNIVERSITÀRIA. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ (REDICE) 



2. A qui va dirigit el servei que realitzes? (marca només una opció) 

� Persones/Grups 

� Institucions/entitats/associacions 

� Territori/entorn 

3. Indica de quin tipus és el servei que realitzes? 

� Indirecte (sensibilització, campanyes, “recaptació” de fons, elaboració de materials/productes, etc.) 

� Directe (Intervenció directa amb persones, amb grups o amb l’entorn) 

4. Valora en quina mesura consideres que les activitats de servei que realitzes són útils per treballar continguts 
curriculars 
1 2  3 4 5 
Gens    Molt 

5. Valora en quina mesura les activitats de servei que realitzes donen resposta a una necessitat real 
1 2  3 4 5 
Gens    Molt 

6. Valora en quina mesura les activitats de servei que realitzes t’han servit per: 

Sent 1 gens i 5 molt 1 2 3 4 5 

Comprendre necessitats socials      

Col·laborar en una entitat, associació, etc.       

Interessar-me pels problemes que hi ha a la societat      

Animar-me a participar a la facultat, barri o poble      

Estar més motivat amb els estudis      

Aprendre continguts curriculars      

Reflexionar sobre els continguts que treballo a la universitat      

Ser més conseqüent amb les actuacions que faig      

Posar en pràctica les competències professionals      

Contribuir, d’alguna forma, en la millora de la societat      

Relacionar teoria i pràctica      

Conèixer l’àmbit professional dels estudis      

Reflexionar sobre els continguts que treballo a la universitat      

Adquirir valors      

COMPETÈNCIES 
7. Valora en quina mesura les activitats que fas en aquest projecte han contribuït a que assoleixis 

aprenentatges relacionats amb l’assignatura i/o estudis que realitzes 
1 2  3 4 5 
Gens    Molt 

8. De les següents competències transversals, indica el grau en que el projecte d’APS ha contribuït a 
desenvolupar-la: 

Sent 1 gens i 5 molt 

*Marca 0 si no has treballat aquesta competència amb el projecte d’APS 

0* 1 2 3 4 5 

Conèixer i comprendre idees, conceptes       

Organitzar i planificar       

Analitzar i sintetitzar       

Prendre decisions       

Resoldre problemes       

Conèixer les TIC       

Cercar i gestionar informació       

Comunicar a nivell oral i escrit       

Conèixer llengües estrangeres       

Expressar sentiments       

Treballar en equip       



Raonar críticament       

Tenir compromís ètic       

Reconèixer diversitat i multiculturalitat       

Negociar       

Adaptar-se a noves situacions       

Ser creatiu i innovador       

Treballar autònomament       

Liderar       

Tenir iniciativa i esperit emprenedor       

Preocupar-se per la millora i la qualitat       

Valorar impacte social i mediambiental de les actuacions       

Dissenyar i gestionar projectes       

Avaluar sostenibilitat de propostes i actuacions       

PARTICIPACIÓ 

9. Valora els motius pels que participes en aquest projecte: 

Sent 1 gens i 5 molt 1 2 3 4 5 

Perquè m’agrada el tipus de projecte      

Per participar en una entitat, associació, etc.      

Per posar en pràctica continguts de la titulació      

Per ajudar/col·laborar      

Per formar part d’una entitat, associació, et.       

Per contribuir en la millora de la societat      

10. Indica qui ha decidit les activitats a realitzar: 

� Estudiants 

� Professorat 

� Entitat 

� Estudiants i professorat 

� Estudiants i entitat 

� Professorat i entitat 

� Professorat, estudiants i entitat 

11. Indica amb quina o quines de les següents afirmacions t’identifiques amb el projecte d’APS (pots marcar més 
d’una opció): 

� He participat en tot el procés 

� He participat en alguns moments del procés 

� He donat la meva opinió sempre que he volgut 

� He col·laborat de manera voluntària 

� Sempre he demanat informació 

� S’ha generat un nou projecte a partir de la meva participació 

� La meva participació ha estat suficient 

� La meva participació ha estat nul·la 

� Hi he anat cada dia que em tocava 

� He participat en el diagnòstic de la necessitat 

� He participat en l’avaluació del projecte 

12. Indica en quin grau els següents aspectes han condicionat la teva participació en el projecte: 

(1=gens; 2=poc; 3= ni molt ni poc; 4=bastant; 5=molt) 1 2 3 4 5 

Distància geogràfica      

Implicació entitat      

Horari activitats      

Característiques activitats      

Coordinació entre professorat i entitat      



Persones amb qui faig activitats      

Seguiment del professorat      

13. Indica el teu grau de satisfacció amb els següents aspectes: 

(1=gens; 2=poc; 3= ni molt ni poc; 4=bastant; 5=molt) 1 2 3 4 5 

Plantejament projecte      

Implicació entitat      

Implicació meva      

Aprenentatge assolits      

Relació entre teoria i pràctica      

Avaluació feta      

Activitats d’aprenentatge realitzades      

Recursos per fer activitats      

Horaris d’activitats      

Participants amb qui faig activitats      

Coordinació entre professorat i entitat      

Seguiment del professorat      

Servei realitzat      

14. Indica  amb quina o quines de les següents afirmacions t’identifiques 
Aquest projecte és “adient” perquè: 

� Té els recursos necessaris (materials, econòmics, etc.) 

� Els horaris són adequats 

� La freqüència de les activitats que s’han de fer és adequada 

� Respon a una necessitat real 

15. Valora en quina mesura t’agradaria participar en alguna associació/entitat, etc. al finalitzar el projecte? 
1 2  3 4 5 
Gens    Molt 

16. Indica quins aspectes creus que s’haurien de millora del projecte: 

� Organitzatius (horaris, ubicació, recursos, duració, etc.) 

� De coordinació (comunicació professorat-entitat/estudiant-entitat/estudiant-professorat, seguiment 
del projecte, etc.) 

� Curriculars (adequació del projecte als continguts d’assignatura/es, tipologia d’avaluació, etc.) 

� Participatius (possibilitats reals de participació, implicació del professorat, de l’entitat, la meva 
pròpia implicació, etc.) 

� Impacte (que aquest tipus de projecte es faci en d’altres facultats, difusió del projecte, intercanvi 
d’experiències, etc.) 

� Altres (Especificar............................................................................................................................) 

Moltes gràcies per la teva participació  


