Enquesta Avaluació PENSABLE

Esfera Pensable
dimecres, 9 abril 2014, 13:23
Realimentació: 6

Preguntes: 10

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: 8,3
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: 8,2
PROPOSTES MILLORA
Alguna cosa que canviaries de cara a pròximes edicions?
• La combinació entre les dues "maneres" de fer; els dos punts de vista, un més teòric, l'altre
més pràctic.
• M'agrada treballar en grup, però potser ho fem massa i tot
• Ara no se m'acut. Potser allargar una tarda més...
• Si pienso en el marco de todo el Estarter quizás se podría trabajar más el tema de grupo y
cohesión de grupo en la invisible y en la pensable trabajar más herramientas para crear una
estratégia común (ya no tanto los elementos claves para que esta exista)
• Una mica més d'explicació de les experiències que puguin haver conegut les formadores
durant la seva trajectòria (potser agafar una mica del temps de dinàmiques per explicar més
experiències vinculades a una miqueta de teoria o exemples). Potser una
• Haría menos dinámicas "corporales" (ej. ducha). Haría menos parte de definición de grupo y
proyecto, y más de estructura organizativa, estrategia, etc.

MANTINDRIA...
¿Alguna cosa que conservaries de cara a pròximes edicions?
• La combinació entre les dues "maneres" de fer; els dos punts de vista, un més teòric, l'atre
més pràctic.
• La dinàmica dels barrets i tot el que dóna de sí.
• Tot ;)
• El tandem de docentes me ha parecido muy interesante, así como la métafora del arbol que
me ha permitido situarme durante todos los talleres
• Tot
• Las dinámicas de grupos para trabajar casos concretos.
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(SESSIÓ FACILITACIÓ)
En concret al respecte de la sessió de facilitació de reunions i assemblees, alguna cosa que
especialment us va ser útil o us va agradar?
• Per la meva trajectòria, desconeixia que en una assemblea calgués tenir tants punts en
compte. M'ha agradat molt i m'ha resultat molt interessant la pràctica dels diferents rols,
conèixer de la importància del rol de control de temps; de torns
• Molt interessant
• Fer el baròmetre. Els recursos que anaven sorgint.
• L'equilibri entre pràctica i teoria.
• Petits truquillus per desbloquejar algunes situacions que visc en algunes assemblees.
• Fer un simulacre d'assemblea
Alguna cosa de aquesta sessió que faríeu diferent? us agradaria que hagués sigut més llarga?
• Aprofundir en actituds que produeixen conflicte en els grups: agressivitat, dominància,
silencis, hermetismes..i veure com podem mitigar-los o transformar-los
• Per mi va estar bé (potser tornar a l'horari original per a properes sessions per a fer-ho
menys apretat ;) --- que no coincideixi amb manis
• Crec que per l'estArter està molt ben ajustat a nivell de continguts i de temps.
Per dir algo... Potser seria interessant, dins d'aquest espai, destinar un bloc tipo 'com fer un
petit taller d'assemblearisme en el teu projecte o
• La durada em va semblar correcte, el ritme molt bo i molt profitosa.
Grau de satisfacció amb aquesta sessió de facilitació (1-10)?
• 9
• 8,5
• 9
• 10
• 10

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?
• si, crec que hauria estat interessant tenir més temps. Respecte al fet d'estar un cap de
setmana fora hauria estat molt enriquidor, tot i que caldria mesurar la disponibilitat de
temps i recursos, però podria ser molt enriquidor.
• sí
• Sí
• Se podría haber alargado un fin de semana, no me hubiera importado
• Sí.
• M'hauria agradat que l'esfera hagués sigut més llarga, li hagués posat 4h més segur. Però no
li veig l'avantatge directe de la convivència, encara que potser sí
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ESTRUCTURA
Els horaris, espai, estructura....t'han resultat adients?
• En general a l'esfera, crec que ha falta temps en general, però concretament a la part més
"teòrica" que ens venia donada per l'Esther, ha estat significatiu especialment. Tinc la
sensació que hem passat mooooolt per sobre de temes
• més o menys, no hi ha massa temps per a aprofundir
• La sala on l'hem fet no és la més adequada quan fem dinàmiques amb el grup gran. PEr la
resta, molt bé
• En general sí
• Sí.
• Sí

APRENDRE
Quins són els principals aprenentatges que t'endus? (aquesta pregunta també està al passaport
però per a que comparteixis amb nosaltres l'essencial)
• Veure en perspectiva el meu projecte, ésser capaç de comunicar-lo i poder-lo treballar i
compartir, això ho he trobat molt útil
• Aprendre de la resta i poder aportar a la resta. I les altres... al passaport!
• Muchos elementos claves para garantizar la visión común, la sensación de pertenencia al
grupo, la necesidad de entender que las organizaciones son dinámicas y cambiantes y la
importancia de dar peso a los procesos de cambio, identificarlos, bautizarlos
• Idees i i formes de portar-les a la pràctica per millorar les assemblees. Sobretot, l'impuls per
aplicar-les una mica més.
• Com fer un pla estratègic de qualitat (especialment la idea de tenir uns indicadors definits
per avaluar, tenim alguns,
• La cronologia de com organitzar un grup. Punts claus per determinar l'estructura. Noves
maneres de lideratge.

