Enquesta Avaluació VISIBLE

Esfera Visible
dilluns, 13 octubre 2014, 21:20
Realimentació: 4

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
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
PROPOSTES MILLORA
Alguna cosa que canviaries de cara a pròximes edicions?
• ... crec que va estar prou bé...
• Com en alguna altra, més temps.
• Alguna dinàmica.
• Tenir una mica més de temps per desenvolupar-ho.

MANTINDRIA...
¿Alguna cosa que conservaries de cara a pròximes edicions?
• Les professores.
• La combinació entre la part més teòrica i l'aplicació més actual a les noves tecnologies.
• La documentació preparada.
• La Montse i la Marta.

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.
• Gustarme sí, pero en mi caso no lo veo hoy por hoy viable.
• No.
• Si!

ESTRUCTURA
Els horaris, espai, estructura....t'han resultat adients?
• Si
• si
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•

La estructura me ha parecido muy densa.

APRENDRE
Quins són els principals aprenentatges que t'endus? (aquesta pregunta també està al passaport
però per a que comparteixis amb nosaltres l'essencial)
• Saber que hi ha més gent que comparteix que la comunicació intuïtiva també es una opció
vàlida per comunicar.
• Saber que hi ha professionals que vetllen per una comunicació de transformació social.
• Saber que hi ha una línia comunicativa.
• La importància que te tota aquesta vessant, tot i no ser d'entrada un tema que m'atreia i tots
els "intríngulis" que arriba a tenir, per tal de ser el més profitós possible pel teu projecte,
depenent de les característiques pròpies.
• La importancia del plan de comunicación.
• Hay muchas maneras de hacer las cosas que se apartan de los caminos convencionales, sigue
tu intuición dentro de estas otras maneras. Reafirmación en el poder de lo colectivo incluso
dentro de un ámbito que siempre habia considerado más individualista.

