R/N: Y0109/G378

Avaluació del procés de participació al debat sobre interculturalitat en el sistema
educatiu de Catalunya
La vostra opinió ens ajuda a millorar l’organització dels processos participatius que impulsa la Generalitat de Catalunya. Us agraïm
que respongueu les preguntes següents.

1. Dades del taller participatiu
1.1. Demarcació territorial d’Ensenyament

Trieu-ne un
1.2. Centre
1.3. Localitat

Dades del/de la participant
2. Sexe
Home

Dona

3. Edat

4. Municipi de residència

5. Lloc de naixement
Catalunya

Resta d’Espanya

Resta de la Unió Europea

Resta del món

6. Situació laboral (només una resposta)
Jubilat/ada o pensionista

Treball domèstic no remunerat

Aturat/ada

Estudiant

7. En cas de treballar, indiqueu-ne la modalitat:
Per compte propi

Treballo

Per compte d’altri

8. En quin sector d’activitat treballeu principalment? (el sector al qual dediqueu més hores)
Administració pública

Agricultura, ramaderia, aqüicultura o explotació forestal

Comerç

Construcció

Cultura i lleure

Educació

Energia, mineria o activitats extractives

Hostaleria o turisme

Indústria

Oficis (fusteria, electricitat, automoció, etc.)

Salut o serveis socials

Transports

Altres: ____________________________________________________________

9. Nivell de formació
No sé llegir o escriure

Sense estudis

Primer grau

ESO, EGB, batxillerat elemental o FP de grau mitjà

FP de grau superior

Batxillerat

Llicenciatura i doctorat

Diplomatura
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10. Entitats o associacions de què formeu part (hi ha més d’una possibilitat de resposta)
Associació ambientalista

Associació cultural de lleure o d’estudis històrics/socials

Associació de pares i mares d’alumnes

Associació empresarial

Club esportiu o d’activitats d’esbarjo a l’aire
lliure (caça, pesca, vol, automobilisme, etc.)

Col·legi o associació professional

Entitat juvenil

Entitat veïnal

Sindicat

Entitat del tercer sector

Altra associació o entitat (si us plau, especifiqueu-la): _____________________________________________________
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11. En quina mesura (molt, bastant, poc o gens) esteu d’acord amb cadascuna d’aquestes
afirmacions?
Sobre la preparació de la sessió

Molt

Bastant

Poc

Gens

Molt

Bastant

Poc

Gens

Molt

Bastant

Poc

Gens

Molt

Bastant

Poc

Gens

11.1. El tema de la sessió em sembla important.
11.2. Els mitjans de difusió utilitzats per donar a conèixer el procés han estat
suficients.
11.3. Els objectius de la sessió han estat clars des del principi.
11.4. La convocatòria i la informació sobre la sessió s’han enviat amb prou
antelació.
11.5. Els materials d’informació previs han estat clars i adients.
11.6. Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin?

Sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius
11.7. La dinàmica de treball seguida ha estat positiva per assolir els objectius
plantejats.
11.8. Totes les opinions rellevants en aquesta matèria han estat representades.
11.9. Els horaris de les sessions de treball han estat adequats.
11.10. Els espais físics de les sessions de treball han estat adequats.
11.11. Durant les sessions de treball, hi ha hagut un bon nivell de participació
dels participants.
11.12. Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell professional i han afavorit el
debat entre els participants.
11.13. Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin?

Sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió
11.14. Els resultats assolits recullen bastant la meva opinió sobre el que s’hauria
de fer.
11.15. S’ha arribat a conclusions concretes.
11.16. La sessió ha permès aproximar i millorar la relació entre l’Administració i la
ciutadania.
11.17. La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les persones que tenen
interès en aquesta matèria.
11.18. Les aportacions han estat adients als objectius de la sessió.
11.19. Tinc interès a participar en altres processos participatius.
Valoració general
11.20. Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió.
11.21. Estic satisfet/a amb el meu grau de participació a la sessió.
11.22. La implicació i participació del conjunt de participants han estat positives.
11.23. S’han assolit els objectius plantejats.
11.24. He après coses que no sabia.
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12. La convocatòria us ha arribat mitjançant:
La meva entitat

Ajuntament

Premsa

Boca-orella

Internet

Altres (especifiqueu-ho): __________________________________

Comentaris (si escau)
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