
 

 

PROJECTE EDA 2008 
Experimentació didàctica a l'aula 

 

Valoració dels alumnes sobre la  
experiència amb Descartes 

Instal·lacions (aula i equips informàtics)  (1=gens; 2=poc; 3=normal; 4=bastant; 5=molt) 

L'espai de l'aula t'ha semblat adient   
El nombre d'alumnes que heu treballat junts a 

l'ordinador t'ha semblat adient   

El teu ordinador ha funcionat correctament   
La visió de la pantalla del monitor ha estat correcta   

T'has trobat còmode a classe?   
Escriu aquí les observacions que hagis de fer a les 
instal·lacions on s'ha realizat l'experiència, només 
pel que fa a l'aula i els aparells. Els programes es 

tracten en el següent apartat. 

  

Software (Pàgines de Descartes) (1=gens; 2=poc; 3=normal; 4=bastant; 5=molt) 

El navegador ha funcionat correctament   
Ha estat fàcil utilitzar el navegador   
Ha estat fàcil utilitzar les escenes   

Has llegit les explicacions de les pàgines   
Has entès els enunciats de les activitats   

Les escenes es visualitzaven correctament   

Has entès què calia fer en cada escena   

Escriu aquí les observacions que hagis de fer sobre 
els programes que s'han utilizat durant aquesta 

expèriencia. 
  

Metodologia   
Has treballat sol o en equip?   

Has realitzat totes les activitats proposades?   
Què t'ha semblat millor en l'aprenentatge amb 

l'ordinador?   

Què has trobat a faltar durant les pràctiques?   
Has resolt els dubtes que t'han sorgit?   

Has utilitzat el quadern de treball per a prendre 
apunts?   

Has utilitzat el quadern de treball per a escriure les 
conclusions?   

Escriu aquí les observacions que hagis de fer 
relacionades amb la forma de treball que has utilizat 

en aquesta expèriencia. 
  

 



Actitud  Entre 1 i 5 (1=no, gens, mai; 5=sí, molt, sempre) 

T'ha agradat utilitzar l'ordinador?   
Has hagut de consultar el professor?   

Has trobat avantatges en l'aprenentatge amb 
l'ordinador?   

Has trobat inconvenients en l'aprenentatge amb 
l'ordinador?   

Has après els conceptes que has treballat?   
És millor que la classe tradicional?   

Has treballat millor que a la classe tradicional?   
T'agradaria aprendre matemàtiques amb Descartes?   

Escriu aquí les observacions que hagis de fer 
relacionades amb l'aprenentatge que has fet en 

aquesta experiència. 
  

Aprenenentatge amb l'ordinador  (1=mai; 2=a vegades; 3=sovint; 4=bastant; 5=molt) 

T'agradaria utilitzar l'ordinador en la classe de 
matemàtiques amb altres programes?   

T'agradaria utilitzar l'ordinador en altres classes?   
T'agradaria utilitzar Descartes a casa teva per 

aprendre matemàtiques?   
T'agradaria utilitzar internet a casa teva per a 

aprendre les diferents matèries?   
Escriu aquí les observacions que hagis de fer 

relacionades amb l'aprenentatge que has fet en 
aquesta expèriencia. 

  

Escriu aquí qualsevol altra observació que et sembli 
rellevant. 

  
 
 
 

 


