JORNADES
CERCLES DE CONEIXEMENT
Qüestionari d’avaluació

 Total inscrits a les Jornades: 120 persones
 Total qüestionaris d’avaluació entregats: 54
 RESULTATS BUIDAT:
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1. Disseny global de les jornades.
2. Temes tractats
3. Aportació ponents
4. Gestió del temps
5. Organització
6. Adequació espai

Si has participat en els cercles de coneixement (jornada 27 d’abril)
7. Metodologia
8. Interès temes debatuts
9. Clima grupal
10. Dinamització i conducció
11. Gestió del temps
12. Producte col·lectiu generat
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 ALTRES ASPECTES APORTATS:



























Potser treballar amb grups més petits hagués facilitat a més aportacions i més debat en
petit comitè. Amb grup tan ampli l’opció a participar es redueix.
M’hagués agradat més ampliació i deteniment a la intervenció del Ferran Casas.
També és molt important el coneixement de les persones, no només per correu electrònic
sinó personalment. Permet connectar i crear noves sinèrgies.
Ha estat positiu el temps del break-cofee.
Ha estat un bon regal el vídeo final, gràcies!
S’ha fet curt. Necessitem més temps per pensar i debatre. Cal baixar a la concreció.
Cal implicar a tots els polítics municipals (i de la Generalitat?) per a donar consistència i
futur a la TIAB.
La part de ponències d’experts se m’ha fet curta.
La part dels cercles de coneixement molt interessant poder compartir coneixements amb
tantes entitats i serveis.
Continuar, alguna cosa quedarà.
La dinàmica i el format m’han semblat molt adients. M’ha resultat molt enriquidor!
M’alegra formar part d’aquesta moguda.
S’agraeix tenir espais de debat i reflexió amb professionals de diferents àmbits.
El treball en petits grups abans de la posada en comú en el cercle de coneixement potser
hauria ajudat a treure conclusions/propostes més concretes.
Anar rebent el retorn del que va passant a partir d’ara! Moltes gràcies.
Valoro molt positivament el treball previ de les entitats que han participat.
Sorprèn la similitud d’idees entre persones de diferents serveis, entitats... Tots arribem a
propostes compartides i relativament senzilles de portar a terme. Cal vincular-les amb
accions.
Como trabajadora del Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia de la ciudad,
considero que hubiera sido necesaria nuestra participación y que nos tuvieran en cuenta en
el trabajo de la TIAB.
Afegir altres professionals que no estan presents a la Taula i que poden aportar molta
experiència.
Excel·lent experiència! Seria interessant repetir experiències com aquestes! Felicitats a tot
l’equip organitzador i tècnic.
Que sigui la primera de moltes jornades on puguem explicar tot el que anem aconseguint.
M’hagués agradat escoltar més aportacions del Sera Sánchez.
El meu oferiment per ajudar/assessorar al tema dels Espais Familiars i petita infància.

