QÜESTIONARI AVALUATIU DE LES ACTIVITATS REALITZADES AL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
L’activitat que heu realitzat forma part d’un ampli programa que pretén divulgar els valors patrimonials (naturals i humans) del
delta de l’Ebre i conscienciar tot provocant un canvi de comportament envers el medi ambient, en pro d’un desenvolupament
sostenible. Per tant, ens hem proposat informar, sensibilitzar, responsabilitzar i fer partícips, és a dir educar.
Número d’expedient:
Nom centre:
Tipologia: Escolar
Familiar
Associació: Cultural
Naturalística
Altra
Edats participants:
Nombre participants:
Procedència:
Cicle o nivell educatiu:
Nom del responsable del grup:
Nom dels guies:
Data
:Si us plau, puntuï de l’1 (molt malament)

al 5 (excel·lent)

tot marcant amb una X en les següents qüestions

1

2

3

4

1. Creus que l’activitat, en general, ha contribuït a:
Conèixer i valorar la importància del delta de l’Ebre
Assumir la responsabilitat personal en la conservació i millora del medi ambient en
general i del delta de l’Ebre en particular
2. Valoració dels diferents aspectes de l’activitat:
Satisfacció del contingut
Satisfacció sobre la metodologia emprada
Grau d’interès que l’activitat ha suscitat entre l’alumnat / assistents
Grau d’adaptació al currículum escolar / a l’interés del grup
Impacte ocasionat per l’activitat a l’ENP
Grau d’informació rebuda durant l’activitat sobre el Parc Natural
Qualitat dels equipaments d’ús públic del Parc Natural (miradors, carrils bici, centres
d’informació, museus, ...)
Estat de conservació dels espais natural del Delta de l’Ebre
3. Valoració de l’educador/a:
Capacitat d’adaptació i connexió al grup
Claredat explicativa
4. Valoració global de l’activitat:
Acompliment de les expectatives de la visita al Delta de l’Ebre
Què li ha agradat més de l’activitat:
Què li ha agradat menys de l’activitat:
Observacions i suggeriments, podeu escriure darrera
Signatura responsable:
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