
Realitzada el 18 de novembre de 2022, en el marc de la 3ª Setmana dels drets dels infants 

 i del projecte “Baròmetre dels drets dels infants i adolescents a Badalona” 

 

Informe de valoració: 
  

Jornada “ELS DRETS DELS INFANTS I 

ADOLESCENTS NO ÉS UN TEMA MENOR”  
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Participen a la valoració un 61% dels i les assistents a la Jornada 
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ALTRES VALORACIONS QUE VOLS FER: (1/2) 
16 respostes 

 

 
 

 
 

 No vaig poder ser a la segona part, a l'espai de treball grupal, la valoració del punt 4 la faig perquè no deixa enviar el formulari. 
Us felicito per l'acte i el treball fet. 
 

 És dificil valorar la complexitat del projecte . Però és molt i molt important la dedicació tècnica que esteu fent. Moltes felicitats i 
molts ànims. 
 

 Me resultó un espacio de contacto y acercamiento entre las diferentes entidades que trabajamos con población infanto-juvenil 
y sus familias. Puede ser un gran inicio de trabajo conjunto entre las diferentes asociaciones para poder generar un impacto 
con gran alcance en el territorio. 
 

 Em va semblar una experiència molt enriquidora però se'm va fer molt curt. 
 

 Una jornada que ha despertat un gran interès, 99 inscrits, amb una elevada participació en el treball grupal, molt bona sintonia a 
l'espai del "cafè", Una taula rodona amb les idees clau molt ben recollides, uns "convidats /experts" que van aportar molt de 
valor, i amb un timming totalment ajustat al programa. una Jornada de 10. 
 

 El format de la jornada, la sensibilitat envers els infants i joves, l'interès dels assistents per fer xarxa... 
 

 En quant al programa, el contingut era molt interessant i estava ben explicat, però vaig trobar a faltar que s'hi posessin els 
horaris en que es faria cada activitat. 
 

 Tot genial! 
 

 Crec que caldria haver treballat més, per part del dinamitzador del grup de l'espai de diàleg del treball grupal, el coneixement de 
les jornades en general així com dels temes a tractar en l'espai. 
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ALTRES VALORACIONS QUE VOLS FER: (2/2) 
16 respostes 
 

 
 
 
 
 
 Seria bo facilitar mecanismes, fils de contactes oberts, presentacions per tal de poder posar-nos cara els diferents agents i que 

això només fos un punt de sortida al treball en xarxa dins els agents que intervenen en els drets d'infants i famílies. 
 

 El programa he posat un 4 perquè crec que si posa l'horari facilita molt (encara que sigui aproximat). Moltes persones preguntaven 
a quina hora començaven alguns espais. 
 

 Jornada molt interessant, encert total amb els ponents i el diàleg entre les dues taules molt interessant, realitats diverses però 
dificultats les mateixes. Felicitats! 
 

 Potser s'hauria d'ampliar el temps del treball dels grups. Al ser grups amb més de 10 persones no hi ha gaire temps per pensar, 
reflexionar i compartir opinions. 
 

 Els espais grupals afavoreixen el pensament i donen espai a compartir idees diferents. Donen riquesa. Tant necessaris 
 

 Les aportacions de la taula em varen semblar molt interessants. en el meu grup estava una persona del col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional les seves aportacions varen ser molt interessants, i manifestava la poca incidència que tenien en 
aquests temes. 
 

 Primer de tot, moltes felicitats per la feina feta. Proposo una millora: La posada en escena de la informació i l'explicació de la 
informació que voleu compartir poder-la fer de manera més atractiva, amb més participació dels oients. 

 

 A l'espai del treball grupal no vaig poder estar tota l'estona per això no el puc valorar adequadament 

 

10 


