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I. Dades recopilades pel Consell de Coordinació Universitària

Nivell d'estudis del pare o tutor
Analfabet
Sense estudis
Estudis primaris
Estudis secundaris
Estudis superiors
No aplica

Nivell d'estudis de la mare o tutora
Analfabeta
Sense estudis
Estudis primaris
Estudis secundaris
Estudis superiors
No aplica

Feina del pare o tutor
 Ocupacions militars.
 Directoris i gerents.
 Tècnics i professionals científics i intel·lectuals.
 Tècnics i professionals de suport.
 Empleats de tipus comptable i administratiu.
 Treballadors dels serveis de restauració, personals, de protecció i venedors de comerços.
 Treballadors qualificats en agricultura i pesca.
 Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria,

excepte els operadors d'instal·lacions i maquinària.
 Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors.
 Treballadors no qualificats.
 Aturats.
 Jubilats.
 Encarregats de les feines de casa.
 Incapacitats per treballar.
 Altres situacions (rendistes,...).
 No aplica.
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Feina de la mare o tutora
 Ocupacions militars.
 Directoris i gerents.
 Tècnics i professionals científics i intel·lectuals.
 Tècnics i professionals de suport.
 Empleats de tipus comptable i administratiu.
 Treballadors dels serveis de restauració, personals, de protecció i venedors de comerços.
 Treballadors qualificats en agricultura i pesca.
 Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria,

excepte els operadors d'instal·lacions i maquinària.
 Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors.
 Treballadors no qualificats.
 Aturats.
 Jubilats.
 Encarregats de les feines de casa.
 Incapacitats per treballar.
 Altres situacions (rendistes,...).
 No aplica.

Feina o activitat remunerada durant el curs anterior
No vaig fer cap feina o activitat remunerada
Feina esporàdica (durant menys de tres mesos)
Feina a jornada parcial (durant més de tres mesos)
Feina a jornada completa (durant més de tres mesos)

Classificació de la feina o activitat remunerada durant el curs anterior
 Ocupacions militars.
 Directoris i gerents.
 Tècnics i professionals científics i intel·lectuals.
 Tècnics i professionals de suport.
 Empleats de tipus comptable i administratiu.
 Treballadors dels serveis de restauració, personals, de protecció i venedors de comerços.
 Treballadors qualificats en agricultura i pesca.
 Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria,

excepte els operadors d'instal·lacions i maquinària.
 Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors.
 Treballadors no qualificats.
 Aturats.
 Jubilats.
 Encarregats de les feines de casa.
 Incapacitats per treballar.
 Altres situacions (rendistes,...).
 No ha fet cap feina o activitat remunerada al curs anterior.

II. Dades recopilades pel SEQUA. Coneixements lingüístics

1.- Entendre alemany
0 1 2 3
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Llegir alemany
0 1 2 3

Parlar alemany
0 1 2 3

Escriure alemany
0 1 2 3

2.- Entendre anglès
0 1 2 3

Llegir anglès
0 1 2 3

Parlar anglès
0 1 2 3

Escriure anglès
0 1 2 3

3.- Entendre castellà
0 1 2 3

Llegir castellà
0 1 2 3

Parlar castellà
0 1 2 3

Escriure castellà
0 1 2 3

4.- Entendre català
0 1 2 3

Llegir català
0 1 2 3

Parlar català
0 1 2 3

Escriure català
0 1 2 3

5.- Entrendre francès
0 1 2 3
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Llegir francès
0 1 2 3

Parlar francès
0 1 2 3

Escriure francès
0 1 2 3

6.- Amb quina freqüència utilitzes el català?
0 1 2 3

Amb quina freqüència utilitzes el castellà?
0 1 2 3

Amb quina freqüència utilitzes l'anglès?
0 1 2 3

Amb quina freqüència utilitzes l'alemany?
0 1 2 3

Amb quina freqüència utilitzes el francès?
0 1 2 3

Amb quina freqüència utilitzes altres llengües?
0 1 2 3

7.- Quina llengua utilitzes normalment en l'àmbit familiar?
Català
Castellà
Totes dues
Altres

Quina llengua utilitzes normalment en l'àmbit dels amics?
Català
Castellà
Totes dues
Altres

Quina llengua utilitzes normalment en l'àmbit del centre educatiu de procedència?
Català
Castellà
Totes dues
Altres
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Quina llengua utilitzes normalment en l'àmbit de botigues i comerços?
Català
Castellà
Totes dues
Altres

III. Perfil i satisfacció de l'alumnat

1.- Per què decidires cursar aquesta titulació?
Per vocació
Per trobar feina més qualificada
Per tenir més possibilitats de trobar feina
Perquè tots els amics/amigues s'hi matricularen
Perquè no sabia què havia de fer
Per pressió dels pares
Per tenir un sou més elevat

2.- Et matricules als estudis que vols?
Sí
No

3.- Has participat en accions d'informació i orientació per als futurs estudiants?
Sí
No

4.- Quina acció ha influït més per matricular-t'hi?
No he participat a cap acció d'informació i orientació per als futurs estudiants
Portes Obertes
Dimarts a la UIB
Sessions informatives sobre accés i admissió a la universitat
Web futurs estudiants
Orientador del centre
Materials imprès
Altres

5.- Fes una valoració de la seva utilitat
1 2 3 4
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IV. Competències assolides i per millorar

1.- Bloc 1: competències que creguis que tens
Capacitat d'anàlisi i síntesi
Capacitat d'organització i planificació
Comunicació oral i escrita
Coneixement d'una llengua estrangera
Coneixements d'informàtica
Capacitat de gestió de la informació
Resolució de problemes
Presa de decisions

2.- Bloc 1: competències que creguis que hauries de millorar
Capacitat d'anàlisi i síntesi
Capacitat d'organització i planificació
Comunicació oral i escrita
Coneixement d'una llengua estrangera
Coneixements d'informàtica
Capacitat de gestió de la informació
Resolució de problemes
Presa de decisions

3.- Bloc 2: competències que creguis que tens
Treball en equip
Treball en equip interdisciplinari
Treball en un context internacional
Habilitat en les relacions interpersonals
Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
Raonament crític
Compromís ètic

4.- Bloc 2: competències que creguis que hauries de millorar
Treball en equip
Treball en equip interdisciplinari
Treball en un context internacional
Habilitat en les relacions interpersonals
Reconeixment a la diversitat i la multiculturalitat
Raonament crític
Compromís ètic

5.- Bloc 3: competències que creguis que tens
Aprenentatge autònom
Adaptació a noves situacions
Creativitat
Lideratge
Coneixement d'altres cultures i costums
Iniciativa i esperit emprenedor
Motivació per la qualitat
Sensibilitat per temes mediambientals
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6.- Bloc 3: competències que creguis que hauries de millorar
Aprenentatge autònom
Adaptació a noves situacions
Creativitat
Lideratge
Coneixement d'altres cultures i costums
Iniciativa i esperit emprenedor
Motivació per la qualitat
Sensibilitat per temes mediambientals

7.- Valora el teu grau de satisfacció amb la informació de la guia de centre
1 2 3 4 No tenc criteri

8.- Valora el teu grau de satisfacció amb la informació dels estudis a la pàgina web
1 2 3 4 No tenc criteri

V. Dades recopilades per l'ICE. Tutories de matrícula

1.- Has participat a tutories acadèmiques?
Sí
No

2.- A quin tipus de tutoria acadèmica has participat?
Individuals
Grupals
No he fet tutoria acadèmica

3.- Consideres que, en termes generals, la informació rebuda a la tutoria amb el professor / la professora
sobre el pla d'estudis (anys, crèdits...) ha estat:

0 1 2 3 4 No he fet tutoria acadèmica

4.- La utilitat de la tutoria acadèmica per ajudar-te a escollir les assignatures ha estat:
0 1 2 3 4 No he fet tutoria acadèmica

5.- La disposició del tutor / la tutora a ajudar-te en la presa de decisions ha estat:
0 1 2 3 4 No he fet tutoria acadèmica

6.- La disposició del tutor / la tutora a resoldre els teus dubtes ha estat:
0 1 2 3 4 No he fet tutoria acadèmica

7.- Valora globalment la tutoria acadèmica:
0 1 2 3 4 No he fet tutoria acadèmica
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VI. Dades recopilades per la UIB. Cessió de dades a empreses i entitats amb
finalitats acadèmiques o laborals

Atorgues aquest consentiment?
Sí
No

VII. Cessió de dades a empreses o entitats amb finalitats acadèmiques o laborals,
un cop acabats els estudis

Atorgues aquest consentiment?
Sí
No

VIII. Informació sobre l'allotjament al campus universitari

Desitges rebre informació sobre l'allotjament en el campus universitari?
Sí
No


