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2021-22 Entorns virtuals d'educació Gr.PA-I2
(33715)

Qüestionari d'anàlisi de necessitats: Entorns Virtuals d'Educació
Modo: Los nombres de los usuarios se mostrarán y registrarán con las respuestas

Benvolgut / Benvolguda estudiant:

Aquest qüestionari pretén identificar les teues necessitats d'aprenentatge i interessos. No hi ha respostes correctes o incorrectes i la

informació que proporciones serà tractada confidencialment.

 Gràcies per dedicar un temps a completar aquest qüestionari.

Informació personal

Quina és la teua edat?

Quina descriu millor el teu gènere?

Dona
Home

Preferisc no contestar

Quina és la teua llengua materna?

Castellà
Valencià

Altra

Interessos, motivacions i necessitats

Per què t'has matriculat en aquesta assignatura?

Què creus que t'agradarà més d'aquesta assignatura?

Quins són els principals desafiaments tecnològics que anticipes que trobarà el o la professional de la Pedagogia?

En una escala de l'1 al 5 (sent 1 el més baix i 5 el més alt), quina importància creus que tenen les tecnologies per a la teua futura
professió?

1
2

3
4

5

https://aulavirtual.uv.es/my/
https://aulavirtual.uv.es/course/index.php
https://aulavirtual.uv.es/course/index.php?categoryid=110
https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=20281
https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=20281
https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=20281#section-0
https://aulavirtual.uv.es/mod/feedback/view.php?id=1234311


Quines dificultats creus que pots trobar amb el maneig de la tecnologia en aquesta assignatura?

Quin nivell de domini creus que tens en l'ús de Moodle com a docent?

No ho conec.
Ho conec però no ho he utilitzat.

Nivell bàsic.
Nivell intermedi.

Nivell avançat.

Quin nivell de domini creus que tens en l'ús de ExeLearning per a la creació de materials?

No ho conec.
Ho conec però no ho he utilitzat.

Nivell bàsic.
Nivell intermedi.

Nivell avançat.

Quin nivell de domini creus que tens en l'ús de Screencast-O-Matic per a l'enregistrament i edició de vídeo?

No ho conec.
Ho conec però no ho he utilitzat.

Nivell bàsic.
Nivell intermedi.

Nivell avançat.

Preferències d'aprenentatge

Quines dinàmiques de treball faciliten més el teu procés d’aprenentatge? (Selecciona totes les que consideres) 
Treball individual

Treball en parella

Treball en grups reduïts

Treball en grup de tota la classe

Com t'agrada aprendre en classe? (Selecciona totes les que consideres) 

Memoritzant

Llegint documents

Buscant informació autònomament

Escoltant el professor o la professora

Prenent anotacions

Redactant textos

Escoltant àudios

Veient vídeos

Participant en debats

Treballant en projectes

Resolent casos o problemes

Un altre (veure la següent pregunta)

Si has respost “un altre” a la pregunta anterior, especifica:

Preguntes relacionades amb la tecnologia 

Pots portar un portátil a classe?

Sí
No



En una escala de l'1 al 5 (sent l'1 el més baix i 5 el més alt), consideres que és bo l'ús de la tecnologia educativa per al teu aprenentatge?



1

2
3

4
5

En una escala de l'1 al 5 (sent l'1 el més baix i 5 el més alt), quant t'agrada la tecnologia educativa en el teu procés d'aprenentatge?
1

2
3

4
5

En una escala de l'1 al 5 (sent l'1 el més baix i 5 el més alt), quant t'agrada utilitzar un ordinador, una tauleta o un telèfon per a aprendre?


1
2

3
4

5

En una escala de l'1 al 10 (sent l'1 el més baix i 5 el més alt), quant t'agrada la tecnologia educativa?

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

En una escala de l'1 al 5 (sent l'1 el més baix i 5 el més alt), en qué mesura te consideres bo o bona utilitzant la tecnologia educativa?
1

2
3

4
5

Per favor, afig qualsevol comentari addicional que consideres rellevant.

En este formulario hay campos obligatorios  .

Enviar sus respuestas Cancelar

https://aulavirtual.uv.es/mod/feedback/view.php?id=913591&forceview=1
https://aulavirtual.uv.es/mod/folder/view.php?id=782060&forceview=1

