
 

  Àrea de Monuments i Jaciments 

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA PERSONES EDUCADORES 

Data: 

Nom persona educadora: 

Activitat que has fet: 

Centre educatiu/Curs:  

En relació al plantejament didàctic i 

funcionament de l’activitat 

Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit 
No 
assolit 

Et sents preparada i formada per realitzar 
l’activitat?*    

 

Creus que l’equipament patrimonial ha 
preparat la visita prèviament mitjançant les 
pautes educatives que es faciliten a 
l’activitat? 

    

Els material educatius estaven ben preparats 
i en bon estat?    

 

T’has pogut cenyir al temps en el que està 
plantejada l’activitat?**    

 

Has notat si captaves l’interès del grups a 
través de la metodologia emprada? ***    

 

Autoavalua aptituds 
didàctiques 
personals 

Explicacions 
continguts clares 

    

Ús diversificat de 
recursos 

    

Adaptació i ús 
correcte del 
llenguatge/promoure 
diàleg i reflexió 

    

Alumnat centre de 
l’aprenentatge 

    

Reflexió final sobre 
l’aprenentatge 
assolit 

    

La participació de l’alumnat ha estat 
l’adequada? 

    

La participació de les persones docents ha 
estat l’adequada? 

    

Creus que  s’han assolit els objectius que 
s’especifiquen en l’activitat? 
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*Si no et sents preparada explica el perquè i/o aporta propostes si ho consideres. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

**Si no t’has pogut cenyir al temps explica les variables que no t’ho han permès i com ho has 
resolt. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

***Si has notat que no captaves l’ interès del grup explica com has intentat gestionar-ho, quins 
recursos o eines has provat d’utilitzar per modificar la situació. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Aspectes pràctics 
Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit 
No 
assolit 

Heu revisat  i preparat els espais prèviament 

a la visita ? ( zona d’activitat, d’esmorzar, els 

WC., espai motxilles, etc) 

   
 

El primer contacte a l’arribada a l’espai 

patrimonial ha estat correcte? ( salutació, 

explicació de normes i funcionament, de 

coneixement de continguts previs treballats, 

etc) 

   

 

Les persones docents han participat en la 

organització de qüestions pràctiques? 

    

Consideres que s’han fet un bon ús de les 

instal·lacions de l’equipament patrimonial? 

    

 

Observacions i comentaris: 
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