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1. Funcionament de les classes de teoria
[ Expliqueu el desenvolupament habitual de les classes, quins punts forts i febles
heu observat? ]
1.1. Material de l’assignatura
[ Comenteu quin material hi ha disponible, si és accessible via web; se’n pot
millorar alguna cosa? Si no n’hi ha, creus que se n’hauria de fer? ]
1.2. Equipament de les aules
[ Expliqueu com és l’equipament de les aules on s’impartia l’assignatura, si és
suficient, si hi han hagut incidències,... ]
1.3. Altres comentaris
[ Doncs això, el que us quedi per comentar, sinó ESBORREU EL PUNT. ]

2. Funcionament de les classes de laboratori
[ Explicar la dinàmica de les classes de laboratori. Sinó hi ha laboratori
ESBORRAR TOT L’APARTAT 3. ]
2.1. Dificultat pràctiques
[ Expliqueu com són les pràctiques, dificultat, inconvenients, que s’hauria de
millorar? Hi havia examen? Nota mínima? ]
2.2. Equipament de les aules
[ Expliqueu si els recursos per fer els laboratoris eren adequants, si no hi havia
prou ordinadors, etc... ]
2.3 Programari utilitzat

[ Quins programes heu necessitat utilitzar per a realitzar les pràctiques?
Estaven disponiblea únicament al laboratori? Són de lliure distribució? ]
2.4 Altres comentaris
[ Doncs això, el que us quedi per comentar, sinó ESBORREU EL PUNT. ]
3. Incidències al llarg del quadrimestre
[ Qualsevol queixa que hagueu rebut, o fet destacable, l'heu d’explicar en aquest
apartat. Sinó poseu “Cap”. ]
4. Aspectes positius de l’assignatura
[ Comenteu els aspectes positius de l'assignatura que cregueu que són més
destacats. ]
5. Aspectes negatius de l’assignatura
[ Comenteu els aspectes negatius de l'assignatura que cregueu que són més
destacats. ]
6. Suggeriments per a propers quadrimestres
[ Aquest és l’apartat més valorat pels coordinadors i coordinadores d’assignatura.
Poseu propostes de cara a propers quadrimestres, reestructurar les classes,
proposar fer algun parcial més per treure l’examen final, modificar el format de
pràctiques, etc.. ]

