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

Fitxa d’avaluació – sessions autogestionades
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. Sexe:
Home
Dona

2. Sessió a la qual heu assistit:

3. Edat: ____

4. Lloc de naixement:

5. Nivell formatiu assolit
No sap llegir o escriure
Sense estudis
Educació primària/bàsica
Educació secundària
Estudis universitaris

6. Formeu part d’alguna entitat o associació? Indiqueu-ne, si us plau,
el nom:
_________________________________________________________________________
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7. 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

Molt

Bastant

Poc

Gens

7.1 El tema de la sessió em sembla important
7.2 Els objectius de la sessió han estat clars des del principi
7.3 Els materials d’informació previs han estat clars i adients
7.4 Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin?

Sobre la metodologia de la sessió
7.5 La metodologia proporcionada ha estat clara i entenedora
7.6 Els materials metodològics proporcionats han estat útils
7.7 Els materials metodològics han estat suficients
7.8 He comptat amb suport metodològic per part de la Generalitat si ho he necessitat
7.9 Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin?

Sobre el desenvolupament de la sessió
7.10 La dinàmica de la sessió ha estat positiva
7.11 Totes les persones i opinions han pogut expressar-se
7.12 Durant la sessió hi ha hagut un bon nivell de participació
7.13 Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin?

Sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió
7.14 S’ha arribat a conclusions concretes
7.15 La sessió ha permès aproximar i millorar la relació entre els diferents actors
7.16 Les aportacions han estat adients als objectius de la sessió
7.17 Hi ha algun aspecte que es podria millorar? Quin?

Valoració general
7.18 Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió
7.19 La implicació i participació del conjunt de participants ha estat positiu
7.20 S’han assolit els objectius plantejats
7.21 He après coses i ha estat una bona experiència

8. Vols afegir alguna cosa?

Moltes gràcies per la teva col·laboració
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