
 

 

 

 

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ   

 

 

Gràcies per la vostra visita, esperem que l’hàgeu gaudida. En qualsevol cas, us agrairíem 

que ens ajudàreu a millorar omplint aquest qüestionari  

 

1. Com heu conegut l’Alcúdia? 

  

a. Premsa  

b. Amics 

c. Internet 

d. Altres 

  

2. Quin ha sigut el motiu de la vostra visita? 

  

a. Cultural 

b. Turístic 

c. Estudis  

 

3. Creieu que són suficients les indicacions a l’Alcúdia? Per què?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

 

4. En cas de tenir disponible l’opció d'utilitzar el transport públic per a 

arribar a l’Alcúdia, l’hauríeu utilitzat? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

  

5. Valoreu de l'1 al 4 els aspectes següents, en què 1 és el mínim grau de 

satisfacció i 4 el màxim. 

 

 

 Qualitat dels plafons explicatius   1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Estat de conservació del parc arqueològic  

 

 1 2 3 4 

Neteja d’instal·lacions  

 

1 2 3 4 

Com valoraríeu la vostra experiència a l’Alcúdia?  

 

1 2 3 4 

  Tracte rebut pel personal  

 

1 2 3 4 

 

Suggeriments……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………  

Si voleu rebre informació sobre els nostres esdeveniments o que us puguem respondre a 

les vostres propostes, deixeu-nos la vostra adreça electrònica ací:  

…………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA L’ALCÚDIA D'INVESTIGACIÓ 

ARQUEOLÒGICA garanteix la confidencialitat de les dades personals i domiciliàries 

dels usuaris d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades 

de caràcter personal. Totes les dades facilitades pels nostres clients seran incloses en un 

fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat 

de la Gerència de la Universitat d’Alacant.  

Les dades seran registrades per la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA L’ALCÚDIA 

D’INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA exclusivament per a les finalitats per a les quals 

van ser requerides.  

Els usuaris podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests 

drets s’haurà d'efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida al Servei Jurídic de la 

Universitat d'Alacant, en el formulari que a aquest efecte es recull en la pàgina de 

protecció de fitxers de dades de caràcter personal. L’exercici d’aquests drets no afectarà 

de cap manera l’accés a la pàgina web ni, si escau, la condició d’abonat de l’usuari. 
 


