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EXPECTATIVES
S'han acomplert les teves expectatives?
• Si
• No del tot
• sí, m'ha introduït en tot un món desconegut per mi.
• SI! Ha estat una introducció al món de l'economia solidaria.
• Bé, no tenia unes expectatives exactes, he tret profit sobretot dels continguts referents als
balanços econòmics, i el pla de viabilitat
• Sí, s'han donat eines i pinzellades per abarcar la viabilitat econòmica dels projectes de caire
social.
• S'han superat les meves expectatives. La veritat és que m'ha obert la porta al món de
l'economia en general (començant per reconèixer que sí, el que fem des de la nostra
associació ÉS una activitat econòmica) i al cooperativisme en particular

PROPOSTES MILLORA
Alguna cosa que canviaries de cara a pròximes edicions?
• Potser que hi hagi menys "mans" per les que passi l'esfera, i preveure d'alguna manera que
l'enfocament de l´estàrter estigui ben transversal a totes les sessions.
• Que els projectes sobre els que es treballi siguin reals, i
• La diversitat de docents.
• Ressaltar els aspectes que funcionen de les pràctiques mercantils i quina cabuda tenen en els
projectes més socials
• Alguns docents, seguir més un procés de pla de negoci
• El encaix amb el postgrau d'economia cooperativa. Es millorable.
• la part d'estudi de mercat m'ha semblat poc concret. Semblava més que l'Albert ens
compartís la seva agenda de contactes. Que no són pocs està clar
• M'hauria agradat aplicar directament al meu projecte tots els exemples, m'ho hauria facilitat
molt més. Aquesta necessitat de fusió en grup d'idees en alguns sentits va crear una mica de
sensació de repetir i repetir conceptes..

MANTINDRIA...
¿Alguna cosa que conservaries de cara a pròximes edicions?
• A la Guernica Facundo
• Treballar amb projectes concrets
• Mesclar estàrter i postgrau
• Treballar a partir del canvas i que serveixi per a estructurar les sessions, com a fil conductor
• Treballar a partir de casos pràctics
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•
•
•
•

El mètode CANVAs, l'ús de casos pràctic però potser enfocats d'altre manera
Les dinàmiques.
El treball sintètic, visual i en grup
Totes les parts m'han semblat molt necessàries.

DOCÈNCIA
JOSE GRANADOS
Algun comentari o suggeriment relatiu a la docència de José Granados?

•
•
•
•

•
•
•

Adaptar la proposta formativa a projectes en l'àmbit de serveis.
Molt realista i ens va fer qüestionar-nos moltes coses
Em va agradar molt en reenfoc a partir de la segona sessió.
Tot i que no vaig poder assistir a la sessió que va ser una mica controvertida, he entès, de
forma molt bàsica, com fer un pla econòmic financer. Moltes gràcies per fer-ho tant
entenedor.
El fet de fer-ho participatiu va millorar molt les sessions. Va ser molt entenedor quan
parlàvem de temes complicats.
Bona capacitat de síntesi i de selecció d'allò essencial i allò que potser no ho és tant.
Com va orientar la seva segona sessió crec que va ser molt encertada i productiva.

ALBERT FORCADES
Algun comentari o suggeriment relatiu a la docència d'Albert Forcades?

•

•
•
•
•
•
•

Continguts més concrets, metodologies o tècniques, recursos, per fer anàlisi mercat,
màrqueting, etc. Contextualitzar més els continguts.
Em va agradar molt els exemples explicats.
Té molta experiència en un àmbit molt concret, i és molt interessant si hi treballes. Però per
a altres àmbits potser seria interessant algú que pugui tenir un enfocament més polivalent...
Coneixement molt del terreny i de la pràctica. Adequar més les sessions en aquest camí
Com ja he dit, he sortit amb la sensació de no tenir masses eines per fer un estudi de mercat.
Crec que caldria més sistematitzar la forma de fer l'estudi
Poc clarificador i estructurat, pocs casos pràctics o posada en pràctica d'una anàlisi de mercat
i segmentació
Tenia un estil una mica propagandístic..no obstant, hi havia conceptes d´ interès..em faltà
esperit crític per part seva, ja que estem en una societat on l'economia social encara és poc
reconeguda i valorada i no pot veure's ni interpretar

PERE RIBAS
Algun comentari o suggeriment relatiu a la docència de Pere Ribas?

•
•
•
•
•
•

No
En el meu cas em vaig quedar amb les ganes de poder aprofundir més.
Poc marc teòric per haver d'escollir forma jurídica
Agrupar les preguntes al final!
Fou clar i senzill. Agradable i atent
Em va agradar el suport gràfic.
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GUERNICA FACUNDO
Algun comentari o suggeriment relatiu a la docència de Guernica Facundo?

•
•

•
•
•
•
•

Fantàstica!
Gràcies per la dedicació i el compromís. Em va agradar molt veure't a les sessions dels demés
docents participant.
Molt clarificador, pràctic i empàtic
Agraeixo la seva bona voluntat i franquesa a l'hora de tractar els temes
Aportacions sempre d'interés i rellevants pels temes tractats en aquesta esfera
La metodologia CANVAS en va agradar molt. Però la participació entre els diferents models
va ser difícil. la meva proposta seria potenciar aquesta area.
Proposaria que faci alguna sessió més.

ENCAIX
Valora l'encaix i coherència entre tota la docència. Escriu el grau de satisfacció, en una escala
de l’0 al 10 on 0 representa la mínima puntuació i 10 la màxima puntuació.

•
•
•
•
•
•

Hi posaria un 6,75. Prou bo
10. Cadascun es un crack en les diferents àrees
7
9
7
Hi havia una estructura molt coherent com a fil conductor, però alhora la diversitat
d'enfocaments feia que es pogués perdre una mica. posaria la Guernica i el Pepe en un pol, al
Jose en un intermig, i a l'Albert a l'altre pol... Però suposo que 7

ENCAIX DEFINICIO
Com definiries l'encaix entre el Postgrau d'Economia Cooperativa i l'Estàrter?

•
•
•

•
•

•
•

Venint de l'estArter ha estat enriquidor tenir al grup persones que tinguin més
coneixements, però en alguns moments ho he viscut descompensat.
Com a molt bó e interessant pels dos grups. La coordinació de la temàtica a tractar
conjuntament s'ha de polir perquè els estudiants del postgrau no repeteixin temes ja tractats
Com a estarter el valoro positivament perquè complementaven la informació dels docents i
facilitaven l'aplicació en els exercicis a projectes
Molt bé. Per part meva des de l'Estarter ha estat molt enriquidor que la gent del postgrau
pogués aportar. Entenc que generava confusió per als docents...
Des del meu punt de vista bé, però des del seu crec que en molts sentits no aprofitaren prou
les hores perquè els continguts ja els havien donat abans. Ho muntaria de manera que els del
postgrau organitzessin alguna cosa pels de l'Estarter i prengués
Millorable
Fluix, hi va haver força matèria repetida tot i que és interessant unir els dos grups per
aprendre dels altres
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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?
• No
• M'hauria agradat, però el cost també compta i podria ser un obstacle, en la meva opinió.
• En el meu cas no perquè fent el Postgrau molta matèria ja s'amplia en aquest
• Per a mi han sigut adequats
• Crec que com a introducció està molt bé, i que per suposat em caldria més aprofundiment en
algunes àrees
• Potser més en el estudi de models de negoci, partint d'exemples reals.
• Demanant impossibles, ha estat prou llarga i m'agradaria sortir sabent-ne més ;) Però crec
que la durada és justa i els continguts també.

ESTRUCTURA
Els horaris, espai, estructura....t'han resultat adients?
• Molt correctes
• Sí.
• Si
• Si.
• Si
• En el meu cas, per qüestions de feina m'he perdut un dijous. Per la resta tot molt correcte
• 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)
• Doncs m'enduc un petit tastet de un món que desconeixia totalment i que ara trobo
imprescindible per al projecte que estic iniciant
• La complexitat dels projectes als que es fa referència. L'equilibri entre la viabilitat i la
voluntat de cobrir una necessitat és un punt a tenir present i cercar, per complicat que pugui
ser.
• Les tendències i els exemples comentats per l'Albert, la notable millora de la comprensió del
balanç de situació i el compte de resultats gràcies al José i el model Canvas explicat per la
Guernica.
• Tinc molts més dubtes ara que abans de fer l'estArter, així que estic contenta.
• M'he fet una idea del que pot implicar a nivell legal, administratiu, organitzatiu muntar el
propi negoci, i de les mancances que tinc.
• Que des del nostre projecte ens hem llançat a la piscina sense tenir-ne ni idea. Això està bé
perquè no hem tingut por, però alhora hem anat cometent moltes errades i algunes al marge
de la llei (per desconeixement... ). A nivell pràctic, ara sé i sabrem
• Com pensar un projecte, la importància de o deixar-se cap element i que sigui viable en tots
els aspectes

Enquesta Avaluació TANGIBLE

•

M'enduc una visió més real i pragmàtica de com són les coses. M'adono que em queda un
llarg camí per a recórrer però el primer pas, és prendre'n consciència!

