Procés participatiu de l’espai de menjador escolar
Construïm junts l’espai de migdia

Fitxa d'autoavaluació de la sessió de
l’equip dinamitzador.
Aquest qüestionari d’avaluació està dirigit a totes les persones que
dinamitzeu la sessió participativa. Per tant, hi haurà el nombre de
qüestionaris omplerts, com persones dinamitzadores.
Una vegada els tingueu, els heu d’enviar a participaescoles@raonspubliques.org

DADES DE L’ESCOLA
Nom de l’escola:
Data de la sessió:
Grup i franja d’edat:
La vostra opinió ens ajuda a millorar l’organització dels processos participatius que impulsa
la Generalitat de Catalunya. Us preguem que respongueu les preguntes següents.

1.Sobre la preparació de la sessió

Molt

Bastant

Poc

Gens

Bastant

Poc

Gens

1.1 Els temes a tractar són d’interès per als infants?
1.2 Els objectius de la sessió han estat clars i són rellevants per a la comunitat
educativa?
1.3 He tingut el suport de l’escola per a organitzar la sessió
1.4 Per què heu decidit fer una sessió de debat autogestionada sobre els menjadors escolars?

2. Sobre la metodologia i materials de la sessió

Molt

2.1 La metodologia proposada és adient per a assolir els objectius del debat?
2.2 La metodologia proporcionada ha estat clara i entenedora?
2.3 Els materials metodològics proporcionats són útils i adaptables?
2.4 La durada de la sessió i la distribució dels temps han estat adients?

Ompliu el qüestionari i envieu a

participaescoles@raonspubliques.org

2.5 He necessitat de suport metodològic extern per a utilitzar la guia i els materials?
2.6 El suport extern per part de Raons Públiques ha estat adequat?
2.7 Hi ha algun aspecte que es podria millorar per a ajustar el disseny, la preparació i els materials de la sessió autogestionada?
Quin?

3. Sobre el desenvolupament de la sessió

Molt

Bastant

Poc

Gens

3.1 La dinàmica generada a la sessió ha estat positiva?
3.2 Totes les persones i opinions han pogut expressar-se?
3.3 Durant la sessió hi ha hagut un bon nivell de participació?
3.4 Hi ha algun aspecte que es podria millorar per al desenvolupament de la sessió? Quin?

4. Sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió

Molt

Bastant

Poc

Gens

4.1 S’ha arribat a propostes concretes?
4.2 La sessió ha permès conèixer la visió dels infants?
4.3 Les aportacions han estat adients als objectius de la sessió?
4.4 L’experiència ha estat útil perquè les persones participants aprenguin coses
noves?
4.5 L’experiència m’ha aportat aprenentatge i idees per incorporar la participació en
l’aula?
4.6 Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin?

Ompliu el qüestionari i envieu a

participaescoles@raonspubliques.org

5. Valoració general

Molt

Bastant

Poc

Gens

5.1 Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió?
5.2 La implicació i participació del conjunt de participants ha estat positiva?
5.3 Els resultats de l’experiència em fan pensar en fer properament més activitats
similars de participació en l’escola?
5.4 Les propostes sorgides del debat serviran per a fer canvis en les qüestions que ha
abordat?

6. Com us heu assabentat de la possibilitat de fer sessions de debat autogestionades?
a. A través del meu centre
b. A través de la premsa
c. A través d’internet
d. A través de l’Ajuntament

e. Pel boca orella
f. A través de la Generalitat de Catalunya
g. Altres (especificar) ________________________________

7. Vols afegir alguna cosa?

Moltes gràcies per la teva col·laboració!

Ompliu el qüestionari i envieu a

participaescoles@raonspubliques.org

