
Escola __ 
Qüestionari per a l’escola 
PROJECTE BREATHE 

 

  
Aquest qüestionari, dirigit als equips docents de 2n, 3r i 4t de primària, té com a 
objectiu conéixer alguns aspectes pedagògics que es tindran en compte en el 
moment d’analitzar els resultats de les proves psicomètriques que realitzarem als 
nens i nenes pel projecte BREATHE. 
 
Donat que és molt important per a aquest projecte obtenir dades de la major 
qualitat possible, us agrairem que si teniu algun dubte sobre aquest qüestionari us 
dirigiu a Mònica López (e-mail: mlopez8@creal.cat, telèfon 93 214 73 08). 
 

 

1. En relació a les tasques d’aprenentatge que realitza l’alumnat dins del seu marc horari 

lectiu, indiqueu com es distribueix el percentatge del temps dedicat en funció del tipus 

de tasca.    

 

Tipus de treball 2n 3r 4t 
Treball cooperatiu: tasques que realitza l’alumnat en petits 

grups (2-5 persones per grup). 
% % % 

Treball individual: tasques que realitza l’alumnat 

individualment. 
% % % 

Altres:  % % % 

Total 100% 100% 100% 

Comentaris/exemples:  

 

 

 

2. En relació a les tasques d’ensenyament que realitza el professorat dins del marc 

horari lectiu del grup, indiqueu com es distribueix el percentatge del temps dedicat en 

funció de la metodologia. 

 

Metodologia 2n 3r 4t 
Ensenyament “unilateral”: el mestre exposa els continguts sense 

que l’alumnat hagi fet cap recerca, observació i/o contribució 

prèviament. 

% % % 

Ensenyament “bilateral”: abans de treballar el contingut, 

l’alumnat fa una recerca i/o algun tipus de contribució 

relacionada amb el contingut que es treballarà. 

% % % 

Altres:  % % % 

Total 100% 100% 100% 

Comentaris/exemples: 

 

 

 

 

 



3. Quantes hores lectives setmanals el grup-aula desdobla reduint la ratio mestre-

alumnat? 

 

2n 3r 4t 
   h/setmana h/setmana h/setmana 

 

 

4. Quin nivell d’informatització diríeu que té l’escola? (feu una creu a l’opció més 

adequada). 

 

Molt baix Baix Mig Elevat Molt elevat 

     

 

 

5. Quantes hores a la setmana els alumnes utilitzen els recursos informàtics següents? 

 

Recursos informàtics 2n 3r 4rt 
Aules d’informàtica h h h 

Aules ordinàries dotades d’ordinador h h h 

Aules amb pissarres digitals h h h 

Altres recursos TIC: h h h 

 

 

6. Quin nivell ha assolit la vostra escola en les Proves de Competències Bàsiques el curs 

2010/11? 

 

Matèria Nivell (Baix, mitjà, alt) Puntuació (0-100) 
Llengua catalana   

Llengua castellana   

Matemàtiques   

 

 
 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! 
 

 

 


