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I. ALGUNS ELEMENTS DE REFLEXIÓ SOBRE LA VOSTRA PLANIFICACIÓ
DOCENT

a. Us heu coordinat amb el professorat del mateix estudi i/o amb el mateix professorat d'altres estudis, si
escau?

1 2 3 4

b. La guia docent ha resultat útil i pràctica?
1 2 3 4

c. Heu planificat habitualment les classes?
1 2 3 4

d. Heu planificat les tutories i el treball autònom de l'alumnat?
1 2 3 4

Reflexionau sobre els punts forts i els aspectes per millorar de la vostra planificació docent i coordinació de
la docència i anotau les propostes d'actuació per millorar-les

II. ALGUNS ELEMENTS DE REFLEXIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE
LA DOCÈNCIA

e. Heu fomentat el coneixement i l'ús de la guia docent?
1 2 3 4

f. Heu explicat els temes d'assignatura de forma sistemàtica i estructurada?
1 2 3 4

g. Heu relacionat la teoria amb la pràctica?
1 2 3 4

h. Heu motivat l'alumnat per a l'aprenentatge?
1 2 3 4

i. Heu resolt els dubtes i heu orientat l'alumnat?
1 2 3 4

j. Heu intentat adaptar-vos al nivell i a les necessitats de l'alumnat?
1 2 3 4

k. Proposau activitats diverses i afavoriu l'aprenentatge?
1 2 3 4
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l. Fomentau la utilització de la llengua anglesa i/o d'altres llengües estrangeres?
1 2 3 4

m. Els procediments d'avaluació que utilitzau són els més adequats per valorar les competències previstes?
1 2 3 4

Assenyalau els punts forts i els aspectes per millorar de la vostra docència i anotau les propostes per
millorar-la

III. ALGUNS ELEMENTS DE REFLEXIÓ SOBRE ELS RESULTATS
OBTINGUTS EN LA VOSTRA DOCÈNCIA

n. Indicau el grau d'adquisició de l'alumnat de les competències i els objectius prevists
1 2 3 4

Reflexionau sobre els punts forts i els aspectes per millorar sobre l'adquisició de competències per part de
l'alumnat i anotau les propostes d'actuació per millorar-los

IV. ALGUNS ELEMENTS DE REFLEXIÓ SOBRE LA INNOVACIÓ I MILLORA
DE LA VOSTRA PRÀCTICA DOCENT

p. Modificau i actualitzau el programa i la guia docent?
1 2 3 4

q. Elaborau materials i/o llibres didàctics?
1 2 3 4

r. Assistiu a cursos de formació i actualització?
1 2 3 4

s. Participau en activitats d'innovació i millora?
1 2 3 4

t. A partir dels resultats obtinguts, realitzau accions per millorar la vostra docència?
1 2 3 4
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Reflexionau sobre els punts forts i els aspectes per millorar sobre les actuacions d'innovació i millora de la
docència i anotau les propostes d'actuació per millorar-les


