
AVALIACIÓN PINGUEIRA 2016

a) Asistirías a outra actividade destas características?

Si  100%Non 0%

b) En conxunto, as xornadas responderon ás expectativas que tiñas depositadas nelas?

Moito 94%O agardado 6%Pouco 0%Nada 0%

c) Cal é a túa opinión sobre o título que se ofrecía no programa de cada unha das actividades desenvolvidas en 

relación co que foi realmente a súa realización práctica?

Moi boa 25%Boa 50%Regular 25%Mala 0%Moi mala 0%

d) A calidade das intervencións dos/as relatores/as que interviñeron no congreso considérala:

Moi boa 63%Boa 37%Regular 0%Mala 0%Moi mala 0%

e) Cualifica de 1 (a cualificación máis negativa) a 5 (a máis positiva) cada unha das actividades desenvolvidas ás que 

asistiches:

Conferencia inaugural Aprendizajes entrópicos para ecosistemas sociales 4,1

Táboa redonda 1: De disciplinas estancas a proxectos transisciplinares ACTS (artes + ciencias + tecnoloxías e sociedade) 4,2

Táboa redonda 2: Aulas conectadas e multimedia. Experiencias de proxectos pioneiros de educomunicación. 4,3

Sesión de Presentación de proxectos I 4,5

Visita dinamizada a Ecomuseo de Arxeriz 4,7

Táboa redonda 3: Transmisión interxeneracional do patrimonio rural a través das tecnoloxías da información e o 

coñecemento 4

Sesión de Presentación de proxectos II 4

  Conferencia de clausura “Divulgación científica a través da relación entre…” 4,4

f) Valora, xenericamente, o cumprimento dos obxectivos do encontro:

En xeral (un 80%) valoráronse os obxectivos como acadados e houbo algunha persoa que os sinalou como superados.

g) Valora, xenericamente, o cumprimento dos contidos do congreso:

En xeral consideráronse como acadados. Un 80% considera que se desenvolveron na súa totalidade, un 10% que están 

superados e un 10% considera que non se acadaron na súa totalidade.

h) A túa opinión sobre os materiais empregados no congreso é:

Moi boa 53% Boa       40% Regular  7% Mala Moi mala

i) As datas de celebración do congreso parécenche:

Moi ben 40% Ben        40% Regular  20% Mal         0% Moi mal  0%

j) Cal é a túa opinión sobre a relación horario teórico – horario real no desenvolvemento do congreso?

Moi boa  27% Boa         73% Regular   0% Mala        0% Moi mala  0%

k) O tempo destinado a cada unha das actividades, e en conxunto, pareceuche:

Moi ben  27% Ben         60% Regular   13% Mal          0% Moi mal   0%

l) Que opinión che merecen os lugares (interiores e exteriores) onde se desenvolveron o congreso?

Moi ben  87% Ben         13% Regular  0% Mal          0% Moi mal   0%

m) A túa opinión sobre a organización xeral do congreso é:



Moi boa  100% Boa          0% Regular    0% Mala         0% Moi Mala   0%


