
SEMINARI1. IDENTITAT i CONVIVENCIA

1 .- Organització general del Seminari, ha estat:

2 .- Per què?

Cantidad Respuesta

1 No pose molt bona ja que feia massa calor a la sala, per tot lo demes he estat molt agust.

1 El lloc de la reunió era ampli i amb les condicions necessàries. Els nens van estar entretinguts i això que van ser 3 hores. La convocatòria i els recordatoris

van ser correctes.

1 Puntualitat en el començament i la Tnalització. Participatiu. Descans en tentempié. Aula en condicions.

1 Cap problema logística i espaí.

1 La classe estava ben organitzada. Bolígrafs, folis i com a extra unes coques boníssimes i cafè. Que més es pot demanar....

1 Bon espai. I el detall del cafenet la pausa va ser fantàstic. Us felicite

1 Ha sigut una bona presentació per part del ponent, ha hagut treball en grup i per parelles, per tant ha sigut prou dinàmic. Amb un temps de descans

necessàri. En general bé.

1 Va estar be, encara q no es va respectar l'hora ee començar.

1 Va començar a temps, va haver berenar a la pausa. Va haver servir de guarderia per als xiquets, l'horari va ser molt bo.

9 Total de respondentes

3 .- Els continguts desenvolupats al Seminari els considere:

Acceptable: 4.76%

Molt Bona: 52.38%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Dolenta 0.00% 0

Acceptable 4.76% 1

Bona 42.86% 9

Molt Bona 52.38% 11

Total de respondentes 21

Estadísticas

Total de respondentes 21

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



4 .- Per què?

Cantidad Respuesta

1 De momento crec q no incidisen en els verdaders problemes. Necesitem pautes mes directes i estrategias per resoldre els coneictes.

1 Son de interes general i ens va agradar la manera de abordar el tema.

1 Els continguts d'aquesta primera reunió, eren adequats, per començar tot el curs.

1 Perquè es tracta d'indagar en la nostra experiencia per desprès poder aplicar-ho als nostres Tlls.

1 Els continguts son bons pero ara mateix no es exactament el que jo nececite

1 Eren els que se'ns va explicar que es desenvoluparien i els que m'interessen.

1 M'ha agradat molt com primer se ha indicit en nosatros i després als xicons i le seua relació amb nosatros.

1 Em va agafar molt el plantejament però em va faltar arribar a exemples mes concrets. Pot ser al Tnal haver fet a modo de conclusión, un resum de

comportaments que poden afectar als xiquets en quant a ser sumisos o al revés a ser violents. Aspectes que pot ser no ens adonem fàcilment i que ens

feren reeecionar.

1 Es tracta d'un tema sencill del que es necesita compartir idees i que el dia a dia no ens permeteix parar a pensar.

9 Total de respondentes

5 .- S’ han cobert les expectatives que tenia del seminari?

Dolents: 4.76%

Acceptables: 14.29%

Bons: 61.90%

Mont bons: 19.05%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Dolents 4.76% 1

Acceptables 14.29% 3

Bons 61.90% 13

Mont bons 19.05% 4

Total de respondentes 21

Estadísticas

Total de respondentes 21

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



6 .- Per què?

Cantidad Respuesta

1 No he cobert totes les expectatives, atès que trobi a faltar, les possibles solucions als problemes d'identitat, convivència i vida. Crec que hi havia suTcient

temps, per haver abordat aquestes possibles solucions o com encaminar-les.

1 No s'ha parlar Dels problemas que afecten a l' escolares i com resoldrels.

1 Explicat a l'apartat anterior. Així i tot crec que les dinàmiques van estar molt bé, però em va saber a poc, pot ser amb els següents tallers és completarà el

treball, és una carrera de fons

1 En general no ho vaig trobar molt adequat pq crec q no comulgue en el concepte o l.abordament dels problemes . Pero tb reconec q eés molt diTcil el treball

en un grup tan gran

1 Mès de les que tenia.

1 Si. No sabia si aguantaria 3 hores i ha estat molt dinàmic i interessant. Estic contenta i agraïda.

1 Tot el q ens faça reeexionar es positiu.

1 Les expectatives eren molt amples perque no sabia exactament com s'enfocaria el tema, per lo que estaba receptiva a qualsevol activitat.

1 Seguint el comentari anterior ara no es la meua necessitat personal

9 Total de respondentes

7 .- Valore la meua actitud i participació al Seminari:

Sí: 71.43%

No: 28.57%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 71.43% 15

No 28.57% 6

Total de respondentes 21

Estadísticas

Total de respondentes 21

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



8 .- Per què?

Cantidad Respuesta

1 Si vaig participar tant per parelles com en grup.

1 Perquè per això vaig. Per la meva timidesa, prefereixo que es facen grups més petits. Paco, es va adonar d'això, molt ràpidament.

1 perque es més enriquidora i en les experiències de tots s'aprén més.

1 Al ser un taller i no exclusivament una charla, permet q s'impliquem mes tots.

1 He anat a totes les reuniones i he escoltar atentamente.

1 L'ambient creat a propiciat que haja sigut mes facil la participació.

1 L'actitud va ser activa en general i sobretot després de reduir el grup tan gran, en grups més petits.

7 Total de respondentes

9 .-Considere al ponent que ha desenvolupat el programa del Seminari i les seus aportacions:

Implicada / Activa: 100.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Indiferent / Passiva 0.00% 0

Implicada / Activa 100.00% 21

Total de respondentes 21

Estadísticas

Total de respondentes 21

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00

Acceptables: 19.05%

Positives: 52.38%

Molt positives: 28.57%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Dolentes 0.00% 0

Estadísticas

Total de respondentes 21



10 .- Per què?

Cantidad Respuesta

1 Ens va faltar el tancament, que entenc que per temps no es va poder fer. Va quedar un poc euix el Tnal.

1 Si considere una persona molt ben preparada i molt bon professional.

1 Ha dirigit correctament l'activitat. Li va faltar donar possibles solucions als temes que s'abordaven.

1 No termina de contestar clarament a preguntas especiTcas.

1 Coneix el tema del que parla i ha fet la sessió pràctica, en molt poqueta teoría.

1 Ha sigut un ponent molt aplicat, mes a fet gaudir del Seminari... Sense ferse molt llarg i farragos.

1 Perquè ha agraït les aportacions i ha aportat i reorientat algunes opinions.

1 Es nota que te molta experiencia

8 Total de respondentes

11 .- Suggerències i observacions que vullgues expressar, comentar, afegir...

Cantidad Respuesta

1 El tamany del grup potser no era adequat a la pretesa dinàmica de la sessió.

1 Cada membre comenta les seues dubtes e inquietudes i el ponente dona les Pautes a seguir amb indicaciones clares.

1 Em sembla molt important fer aquests tipus de formació a l'escola i treballar aquests temes

1 És d'agrair que el Ampa sigui sensible a aquests temes i puguem comptar amb professionals que ens ajuden a obrir les nostres ments, per al nostre propi

beneTci, el dels nostres Tlls i pels altres també. Moltes gràcies..

1 Que es continue amb aquesta línea, animar i donar suport a les persones que ho fan possible.

1 Estaria bé que ens passaren en format imprés (o digital) un dossier o uns xicotets apunts amb l'informació que Paco Cuenca ens transmeteix oralment en

les sessions...

1 Amb ganes de més...

1 El treballar en grups mes reduïts de gent, permet q la gent se obriga mes a compartir experiències.

1 Un grup massa gran per realitzar les activitats

9 Total de respondentes

Acceptables 19.05% 4

Positives 52.38% 11

Molt positives 28.57% 6

Total de respondentes 21

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00


