Enquesta Avaluació INVISIBLE
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Realimentació: 10

Preguntes: 7

SATISFACCIÓ
Estàs satisfet/a amb l'esfera? Escriviu el grau de satisfacció dels següents aspectes, en una escala
de l'0 al 10 on 0 representa la mínima puntuació i 10 la màxima puntuació.

Mitjana: 9,2
EXPECTATIVES
S'han acomplert les teves expectatives? Escriviu el grau de satisfacció dels següents aspectes, en
una escala de l'0 al 10 on 0 representa la mínima puntuació i 10 la màxima puntuació

Mitjana: 9,3
PROPOSTES MILLORA
Alguna cosa que canviaries de cara a pròximes edicions?
• La parte teórica comentada. Ofrecerla por escrito incluyendo bibliografía o posibilidades de
ampliación de información.
• Añadir una breve introducción a la dinámica del rollplaying. A mi me generó ciertas dudas.
• Donaria més hores a aquesta esfera. S'ha fet curta.
• Sempre és molt difícil fer una formació d'aquest tipus adaptada a tots els nivells de
coneixement dels assistents... de tota manera, personalment crec que m'hagués facilitat una
mica més la comprensió de les eines de dinàmiques de rols i conflicte
• Afegiria una mica més de teoria per poder contextualitzar millor els exercicis
• La seva durada, per mi estaria be que fos mes llarga, una opció seria que es fes un altre cap
de setmana al final del curs, ke akesta esfera obris i tanques el curs
• Horarios. Sesión de tarde del sábado se hace muy larga
• Res!
• Me ha gustado los temas tratados, puesto que se ha intentado centrar el temario en algunos
de los temas que más afectan a las organizaciones y colectivos (conflictos, formas de
relacionarse, rangos de poder, etc.) Quizás se ha intentado repetir algún ejercicio.
• Faria l'esfera més llarga, de més hores.
• Más"ejercicios/dinamicas/maneras de evaluar/empezar una reunión/terminar una reunion";
para llevarnos. La oja de ejercicios que nos llevamos me está siendo super útil, por eso. más
de esto.

MANTINDRIA...
•
•
•

La dinamica, los ejercicios y a los profesores.
la distribució del temps (caps de setmana) i les formadores.
Tot... principalment el tàndem Anna i Neus... molt bé.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Les docents i molts dels exercicis fets aquest any
Que fos la primera esfera, i que fos dirigit per les mateixes persones, excel·lents
Calidad humana
Fer-ho en un cap de setmana seguit fa que l'ambient, les emocions, "allò invisible" es
mantingui durant tot el curs!
Los temas a tratar (rangos, liderazgo, conflictos)
L'articulació teoria - pràctica (incidint una mica més en la teoria del treball de processos).
Lo que más me gustó fueron los ejercicios, porque punto por punto te dirigen a
"examinar/diseccionar"; una situación x y llevarla a un lugar mejor.
También la dimensión teatral del asunto me gustó mucho. Talleristas muy bien

CONVIVENCIA
T'agradaria que hagués estat més llarga i/o que hagués implicat convivència d'un cap de setmana
fora de Barcelona, encara que això hagués implicat més inversió de temps i diners?
• Para mi fue suficiente
• Buuffff hubiese sido genial, otra cosa es la disponibilidad, pero es una idea genial!!
• Una vez realizada la esfera sí. Quizás lo plantearia como algo opcional.
• doncs si, entenc que és més complicat però que estaria molt be
• No
• Més llarg sí, m'encantaria aprofundir-hi, però entenc que és un tastet. Respecte marxar fora
junts estaria bé, però crec que limitaria la presència d'algunes persones...
• Se podría plantear como actividad complementaria. Es dificil de responder pues ahora quizás
no podría, pero en otro momento me interesaría mucho. El problema que le veo es que
podría dividir el grupo porque no todo el mundo se lo podría permitir y eso ya
• Passar un cap de setmana fóra segur que podria ser molt enriquidor, però en aquesta
formació no m'ha faltat... el fet de tenir un espai de coworking ja m'ha facilitat aquesta
proximitat.
• En relació a la durada... jo crec que està bé...
• Si, molt. Hagués trobat molt adequat fer-la més llarga, més intensa, fora de Barcelona... una
gran idea per la propera edició!
• ehmmmm si en este idilico lugar hubiera guardería si!

ESTRUCTURA
Els horaris, espai, estructura....t'han resultat adients?
• Si
• Si
• Sí
• Si
• La sesiones de tarde del sábado se hacen muy largos
• Sí. L'espai de l'IGOP és força acollidor i l'horari ha facilitat aquest lligam. L'estructura del curs
també, combinant perfectament la teoria i pràctica.
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•
•
•

Al tratar temas personales y emocionales se me ha hecho algo intenso. Quizás hubiera
preferido dos fines de semana, dos Sábados y tener el Domingo libre para descansar y
reflexionar
Tot molt bé.
Sí, molt.
Si

APRENDRE
Quins són els principals aprenentatges que t'endus? (aquesta pregunta també està al passaport
però per a que comparteixis amb nosaltres l'essencial)
• La ampliación del campo de visión.
• La complejidad del trabajo colectivo y la poca importancia que le damos muchas veces.
Además de una experiencia a nivel personal e íntimo muy intensa, que me ayuda a seguir
buscando "un camino"; con nuevas herramientas y sabiendo donde puedo continuar
• Una buena lección para mi han sido los aprendizajes individuales surgidos de
experiencias/ejercicios colectivos.
• una nueva visión sobre conflictos, otra forma de enfocarlos y vivirlos, francamente un gran
descubrimiento
• Metodología de procesos, exploración interpersonal
• Els principals aprenentatges són personals... tot i que la teoria ha estat molt interessant, el
més important que m'importo és consciència sobre determinades actituds meves i de
persones properes, formes de ser-ne conscient, de processar-ho i de treb
• La necesidad de abordar los conflictos y herramientas para hacerlo
La importancia de ponerse en la piel de los demás y entender la diversidad del grupo (lo
mucho que esto enriquece al grupo aunque la diversidad suponga dificultades en las
relaciones
• No era conscient de que en un grup la responsabilitat del que sents o del que et passa no és
100% teva.
• Tampoc era conscient de que som canalitzadors de rols que hi ha en el grup.
• La importància dels rangs dins dels grups.
• L'autoreflexió sobre el paper d'un mateix en el propi projecte, la descoberta de límits,
frens...El treball grupal i la força que té treballar(se) els uns als altres. La petita descoberta
del Treball de processos (m'he quedat amb ganes de més)
• me fui con herramientas para los grupos en los que estoy y un más conciencia y
aceptación del momento en el que personalmente estoy ahora. Muy bien, sobre cada "follón
que no se cómo resolver" que tengo en la vida tuve una iluminación, asi.

