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Procés participatiu de l'espai de migdia 
deis menjadors escolars 

Graelles per recollir les dades de l'avaluació col·lectiva deis infants 
Nom de l'escola: S-1\SkR¼<fo. A \ 
Persona de contac~ namitzador~ de la sessió: /2~0'f'(f?../ i\ ~~'\'81 A 
Datadelasessió: t::>/)J/)c¡

1 
~/)A/J9, b AJ/).7 f J3/iA/A9 

N. participants: ~ Nens: Nenes: 6-8 anys: 3 8-10 anys: ). cr 

Recompte de valoracions 

Número Comentaris Número 1 Comentaris 
1 

Gens: Gens: 

Una mica: Una mica: 

M'ha agradat: 3 M'ha agradat: + 
Molt: J..Pi Molt: 

ffTm Generalitat 
~ de Catalunya 

10-12 anys: ) A 

Aquesta fitxa l'heu de fer arribar a: participaescoles@raonspubligues.org. 



Procés participatiu de l'espai de migdia 
deis menjadors escolars 

Mm Generalitat 
W de Catalunya 

Graella per recollir les dades de l'avaluació individuals deis infants 
~ 

Nom de l'escola: 36.~ tvfM/ A 
Persona de contac~e/dinamitzadora de la sessió: J. 
Data de la sessió: ~/))/)C) 1 8 /)) / J.c¿ ( 
N. participants: )) Nens: 1-

~y d-0- ~-JO 

3 ~ 6 -~ 

61tí.2._F. 

-~ ~ ¡\f-t\B{~ o.~ 

6/AA}A°I 
Nenes: ½ 6-8 anys: 

~ ·.+ ~ : 1-
(Yve)Vv:, :) ~ : 2_ 

8-10 anys: 
---...... 

10-12 anys: 

Aquestes fitxes les heu de fer arribar a: participaescoles@raonspubliques.org. 



Procés participatiu de l'espai de migdia 
deis menjadors escolars 

Número Comentaris 

Gens: 

Una mica: 

He apres: 

Número Comentaris 

Gens: 

ES ~ 

Número Comentaris 

Gens: 

lica; -~ 1 .\-{St>Cx:>vT 
We ap,es: ..-L l-') 1 MOL.T 

Número 

Gens: 

Una mica: ,,-1 
M'han escoltat 5 

Número 

Gens: 

Una mica: 

Número 

Gens: 

UAa i:Miea. 5 
_A~ M'han escoltat -' 

Comentaris 

Comentaris 

1 Comentaris 

H' tt1\tv 
MOLT 

fr).J[Jfrl 

ITTm Generalitat 
~ de Catalunya 

Aquesta fitxa l'heu de fer arribar a: participaescoles@raonspubligues.org. 



ITTffl Generalitat 
WW de Catalunya 

¡¡ Procés participatiu de l'espai <:te menjador escolar 
Constru"im junts l'espai de migdia 

Aquest qüestionari d'avaluació esta dirigit a tates les persones que 

dinamitzeu la sessió participativa. Per tant, hi haura el nombre de 
qüestionaris omplerts, com persones dinamitzadores. 

Una vegada els tingueu, els heu d'enviar a participaescoles@raonspubliques.org 

DADES DE L'ESCOLA r D . 
-~ , ' ~ /\GARr-/4 

Nom de l'escola: ~ ,()<:.~ \ !f\'R IÍ' .Dt · 

Dat.a de la sessió: 5 /) Á j .,A ~ 
Grup i franja d'edat: 6~ .JO- \?-~ 
La vostra opinió ens ajuda a millorar l'organització deis 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 

1.1 Els temes a tractar són d'interes per als infants? ~ -

1.2 Els objectius de la sessió han estat clars i són rellevants pera la comunitat / educativa? 

1.3 He tingut el suport de l'escola pera organitzar la sessió v' 
1.4 Per que heu decidit fer una sessió de debat autogestionada sobre els menjadors escolars? 

\/OU6'1 ~~,(j~f\~ 1 \Jt:\JR~ i Sf..B~ é)P1 N1'()N.S. 'DO.S 

N~T(.ltS +Nrt\NTS 

2. Sobre la metodología i materials de la sessió Molt Bastant Poc Gens 

/ 
2.1 La metodologia propasada és adient pera assolir els objectius del debat? v/ 
2.2 La metodologia proporcionada ha estat clara i entenedora? cl / / 
2.3 Els materials metodológics proporcionats són útils i adaptables? v 

/ 
2.4 La durada de la sessió i la distribució deis temps han esta! adientsJ 

1 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubliques.org 

! 

,/ 

' 



Nlm Generalitat 
W de Catalunya 

2.5 He necessitat de suport metodologic extern per a utilitzar la guia i els materials? 

2.6 El suport extern per part de Raons Públiques ha esta! adequat? 

,/ 
/ 

/ 

2.7 Hi ha algun aspecte que es podría millorar per a ajustar el disseny, la preparació i els materials de la sessió autogestionada? 

Quin? 

' 

3. Sobre el desenvolupament de la sessió Molt ea'stant Poc Gens 

/ 

3.1 La dinamica generada a la sessió ha estat positiva? / 
/ 

3.2 Toles les persones i opinions han pogut expressar-se? / 
/ 

3.3 Duran! la sessjó hi ha hagut un bon nivel! de participació? v' 
3.4 Hi ha algun aspecte que es podría millorar peral desenvolupament de la sessió? Quin? 

4. Sobre les expectatives respecte deis resultats de la sessió Molt Bastant Poc Gens 

4.1 S'ha arriba! a propostes concretes? v 
, 

4.2 La sessió ha permés conéixer la visió deis lnfants? / 
~ 

4.3 Les aportacions han esta! adients als objectius de la sessió? / 

4.4 L'experiéncia ha esta! útil perqué les persones participants aprenguin coses v1 noves? 

4.5 L'experiéncia m'ha aporta! aprenentatge i idees per incorporar la participació en v l'aula? 

4.6 Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin? 

' 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubligues.org 



ITTffl Generalitat 
WW de Catalunya 

5 Valorac· ' 10 general 

5.1 Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió? 

5.2 La implícació i participació del conjunt de participants ha esta! positiva? 

5.3 Els resultats de !'experiencia em fan e 
similars de participació en l'escola? p nsar en fer properament més activitats 

5.4 Les propostes sorgides del debat serv· . aborda!? iran pera fer canv1s en les qüestions que ha 

6. Com us heu assabentat de la possibilitat de fer session~ de d b t e a 
,/" 

ª· A través del meu centre v e. Pel boca orella 

Molt Bastant Poc 

/ 

./ 

/ 
/ 

autogestionades? 

b. A través de la premsa f. A través de la Generalítat de Catalunya 
c. A través d'internet g. Altres (especificar) 
d. A través de l'Ajuntament 

Gens 

7. Vols afegir alguna cosa? 

'):>o'Ni:M f\\il"ONO\-\ i'¡i.., es. S tY\Je1)'Ó\.) S.OLS, ~1h ~ 
E'C... o, ~~y 111111\I i D 1::. l<:'tiP~ f\Of', "rt:11 \1 CL.TES fr€ n \J rrA't:S 
\ t> 1 Nffi All.8 p¡.__t\'ó . etS f\lOSD<~ ~fs)'J:s: ~N 

'\10L, COkJ~~ 
Moltes gracies per la teva col-laboració! 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@ . raonspubltgues.org 



ffml Generalitat 
W1!l de Catalunya 

1il Procés participatiu de l'espai de menjador escolar 
Constru'im junts l'espai de migdia 

Aquest qüestionari d'avaluació esta dirigit a totes les persones que 
dinamitzeu la sessió participativa. Per tant, hi haura el nombre de 

qüestionaris omplerts, com persones dinamitzadores. 

Una vegada els tingueu, els heu d'enviar a participaescoles@raonspubliques.org 

DADES DE L'ESCOLA JI ~/
1 

Nom de l'escola: :_)tY;:Je(> l.CVt,co. oh CPJ)~"'-
Data de la sessió: 6~ e¾> !'1aJ1}- fJVL /:><11 d.a( cJ_(J,/C) 
Grup i franja d'edat: blif cÍ.(J ole(;. f a_ ,,{ O ~d 

La vostra opinió ens ajuda a millorar l'organització deis 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 

1.1 Els temes a tractar són d'interes per als infants? ;x 
1.2 Els objectius de la sessió han esta! clars i són rellevants per a la comunitat 

X educativa? 

1.3 He tingut el suport de l'escola per a organitzar la sessió ')( 

' f~,:"' ::/1'·¡1~;;;;_· ··:""'º'fe'fl4~~ "(;$¿];;''":~ !lJ~~ /P"-
_,jé2.t;cA é¡LlR 0~ (}Y)~{lcbl @J 

2. Sobre la metodologia i materials de la sessió Molt Bastant Poc Gens 

2.1 La metodología proposada és adient per a assolir els objectius del deba!? y 

2.2 La metodologia proporcionada ha estat clara i entenedora? y 

2.3 Els materials metodológics proporcionats són útils i adaptables? V 

2.4 La durada de la sessió i la distribució deis temps han estat adients? >< 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubliques.org 



ITTm Generalitat 
Wffl de Catalunya 

2.5 He necessitat de suport metodologic extern per a utilitzar la guia i els materials? 

2.6 El suport extern per par! de Raons Públiques ha esta! adequat? 

x 
y 

2.7 Hi ha algun aspecte que es podría millorar pera ajustar el disseny, la preparació i els materials de la sessió autogestionada? 

Qu% 

~~ F Jvt~. 

3. Sobre el desenvolupament de la sessió Molt Bastant Poc Gens 

3.1 La dinamica generada a la sessló ha esta! posiliva? >< 
3.2 Totes les persones i opinions han pogut expressar-se? >< 
3.3 Durant la sessió hi ha hagut un bon nivell de participació? X 
3.4 Hi ha algun aspecte que es podria millorar per al desenvolupament de la sessió? Quin? 

--¡~ ~te 

4. Sobre les expectatives respecte deis resultats de la sessló Molt Bastant Poc Gens 

4.1 S'ha arriba! a propostes concretes? )( 

4.2 La sessió ha permés conéixer la visió deis infants? X 
4.3 Les aportacions han esta! adients als objectius de la sessió? ')( 

4.4 L'experiéncia ha estat útil perqué les persones participants aprenguin coses X noves? 

4.5 L'experiéncia m'ha aportat aprenentatge i idees per incorporar la participació en x· l'aula? 

4.6 Hi ha algun aspecte que es podría millorar? Quin? 

-el/) 
- ~P~-~ fa~ rn~ ~, /('t7v~ j)(Yh, 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubligues.org 

k . 



ITTm Generalitat 
Ml:l de Catalunya 

5. Valoració general 

5.1 Estic satisfeUa amb els resultats de la sessi6? 

5.2 La implicació i participació del conjunt de participants ha esta! positiva? 

5.3 Els resultats de l'experiéncia em fan pensar en fer properament més activitats 

similars de participaci6 en l 'escola? 

5.4 Les propostes sorgides del deba! serviran pera fer canvis en les qüestions que ha 

aborda!? 

Molt Bastant Poc 

X 

)( 

x· 

X 

6. Com us heu assabentat de la possibilitat de fer sessions de debat autogestionades? 

a. A través del meu centre V e. Pel boca orella 
b. A través de la premsa f. A través de la Generalitat de Catalunya 
c. A través d'internet g. Altres (especificar) 
d . A través de l'Ajuntament 

7. Vols afegir alguna cosa? 

Moltes gracies per la teva coHaboració! 

Gens 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubligues.org 



ITTffl Generalitat 
W1!i de Catalunya 

lil Procés participatiu de l'espai de menjador escolar 
Constru"im junts l'espai de migdia 

Aquest qüestionari d'avaluació esta dirigit a totes les persones que 
dinamitzeu la sessió participativa. Per tant, hi haura el nombre de 

qüestionaris omplerts, com persones dinamitzadores. 

Una vegada els tingueu, els heu d'enviar a participaescoles@raonspubligues.org 

DADES DE L'ESCOLA 

Nom de l'escola:--:SOse~ H 9 (, S. ci e $ s.q&ffSA. 
Data de la sessió: g e\ e. l'\o\Je.f'<\bre. 
Grup i franja d'edat: 6 -1 9'1\"'f $ 
La vostra opinió ens ajuda a millorar l'organització deis 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 

1.1 Els temes a tractar són d'interés per als infants? JX 
1.2 Els objectius de la sessió han estat clars i són rellevants pera la comunitat rx educativa? 

1.3 He tingut el suport de l'escola per a organitzar la sessió X 
1.4 Perqué heu decidit fer una sessió de debat autogeslionada sobre els menjadors escolars? 

Rr rnd/ora.r el roe>1;,&-dor ~· G. PQ~ 

2. Sobre la metodologia i materials de la sessió Molt Bastant Poc Gens 

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 metodológics proporcionats són úlils i adaptables? 

2.4 La durada de la sessió i la distribució deis temps han estat adients? 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubligues.org 



ITTm Generalitat 
mul de Catalunya 

2.5 He necessitat de suport metodológic extern pera util itzar la guia i els materials? 

2.6 El suport extern per par! de Raons Públiques ha esta! adequat? 

lX 
lX 

2.7 Hi ha a lgun aspecte que es podria millorar pera ajustar el disseny, la preparació i els materials de la sessió autogestionada? 

Quin? 

d,e. V'<""'-r~+. LeS 'x:;).fe.5 vold~,e.n 9 \).e_ F'oss,n 

3. Sobre el desenvolupament de la sessió Molt Bastant Poc Gens 

3.1 La dinamica generada a la sessió ha esta! positiva? x· 
3.2 Toles les persones i opinions han pogut expressar-se? X 
3.3 Duran! la sessió hi ha hagut un bon nivel! de parlicipació? X 

' 3.4 Hi ha algun aspecte que es podria millorar peral desenvolupament de la sessió? Quin? 

4. Sobre les expectativas respecte deis resultats de la sessió Molt Bastant Poc Gens 

4.1 S'ha arriba! a propostes concretes? [>( 
4.2 La sessió ha permés conéixer la visió deis infants? X 
4.3 Les aportacions han esta! adients als objectius de la sessió? [X 
4.4 L'experiéncia ha esta! útil perqué les persones participants aprenguin coses lX noves? 

4.5 L'experiéncia m'ha aporta! aprenentatge i idees per incorporar la participació en I)< !'aula? 

4.6 Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin? 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubligues.org 



ITTm Generalitat 
Mlffl de Catalunya 

5. Valoració general 

5.1 Estic satisfet/a amb els resullats de la sessió? 

5.2 La implicació i participació del conjunt de participants ha esta! positiva? 

5.3 Els resultats de !'experiencia em tan pensar en fer properament més activitats 

similars de participació en l'escola? 

5.4 Les propostes sorgides del deba! serviran per a fer canvis en les qüestions que ha 

abordat? 

Molt Bastant Poc Gens 

6. Com us heu assabentat de la possibilitat de fer sessions de debat autogestionades? 
/ 

"')< a. A través del meu centre e. Pel boca orella 

b. A través de la premsa f. A través de la Generalitat de Catalunya 

c. A través d'internet g. Allres (especificar) 

d. A través de l'Ajuntament 

7. Vols afegir alguna cosa? 

Gs ~~ (ey 
.ti> \S:. \ (\ f: 9' '(\~ ' 

Moltes gracies per la teva coHaboració! 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubligues.org 



Mm Generalitat 
WU:l de Catalunya 

1if Procés participatiu de l'espai de menjador escolar 
Constru'im junts l'espai de migdia 

Aquest qüestionari d'avaluació esta dirigit a totes les persones que 

dinamitzeu la sessió participativa. Per tant, hi haura el nombre de 
qüestionaris omplerts, com persones dinamitzadores. 

Una vegada els tingueu, els heu d'enviar a participaescoles@raonspubligues.org 

DADES DE L'ESCOLA e: í \ 
Nom de l'escola:~ & Vf\P-,.¡\ })e ~ 6t-\~J2A 
Data de la sessió: .A3 / ;1Á /). S 
Grup i franja d'edat: c·u ~ Sr 
La vostra opinió ens ajuda a millorar l'organització deis 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 

1.1 Els temes a tractar són d'interes per als infants? X 
1.2 Els objeclius de la sessió han estat clars i són rellevants pera la comunitat 

X educativa? 

1.3 He lingut el suporl de l'escola pera organitzar la sessió X 
1.4 Per que heu decidit fer una sessió de debat autogestionada sobre els menjadors escolars? 

dJ ~ 4tA ccn:rn.-rciQ__ e..ul:!rc ~ 'Q.,tW,t1V~\.o J.d deup:.1 «,'-tJit ~,t <.1. 

1 ,,tt .. O 1\ ¡,(,r(.í_M ,(;,,)f0· ~ 

2. Sobre la metodologia i materials de la sessió Molt Bastant Poc Gens 

2.1 La metodologia propasada és adient pera assolir els objeclius del deba!? 

~ 
2.2 La metodologia proporcionada ha esta! clara i entenedora? 

~ 
2.3 Els materials metodologics proporcionats són útils i adaptables? De( 

2.4 La durada de la sessió i la distribució deis temps han estat adients? ><: 

Ompliu el qüestionari i envieu a participaescoles@raonspubligues.org 
























































































































































