
Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic

AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ SOBRE
LES MESURES TRADICIONALS DE LES ILLES BALEARS

Totes  les  activitats  del  CentMat  són  objecte  d'avaluació  per  part  dels  mestres  i 
professors que en són usuaris.  L'objectiu d'aquesta avaluació és recollir  l'opinió dels 
mestres que han fet  servir  aquests  materials  amb la finalitat  de detectar-hi possibles 
mancances, errades... i tots aquells suggeriments o consideracions que contribueixin a 
millorar-ne qualsevol aspecte. Seria ideal rebre una avaluació per cada mestre que l'hagi 
fet servir i vulgui expressar la seva opinió. Moltes gràcies per la vostra participació.

Nom de la mestra o del mestre:                                            Curs:                 

Centre Educatiu: Data:

1. Com vares saber que tenies a l'abast aquesta exposició?

2. Com valoraries la redacció i presentació dels plafons i materials? 
Dolenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bona

Observacions:

3. Com valoraries el transport i muntatge dels plafons i materials?
Dolent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bo

Observacions:

4. Com valoraries el quadern de l'alumne? 
Dolent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bo

Observacions:
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5. Com valoraries l'espai virtual de l'exposició (pàgina web, materials en línia, etc)? 
Dolenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bona

Observacions:

6. Com valoraries l'acollida per part dels alumnes d'aquesta activitat?
Dolenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bona

Observacions:

7. Breument, ens podries explicar de quina manera heu treballat aquest tema i quines 
activitats heu fet? Te pareix adient fer-ho a partir d'aquesta exposició?

8. Heu detectat alguna errada o incorrecció en algun dels materials?

9.  Altres observacions, suggeriments, consideracions, etc. que vulgueu fer: 

Moltes  gràcies  per la  vostra aportació.  Podeu enviar  aquest  document  per  correu 
electrònic a info(arrova)centmat.xeix.org o bé per correu ordinari al CentMat, c/ Salvà 
núm.14,  07013-Palma.
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