fem un SALT?. Sabatina Alternativa
Conèixer i comprendre el model de direcció d’un centre educatiu

Resultats Valoració Quantitativa
1.- Valoració general de la Jornada “Fem un SALT-2018”

2.- Valoracions parcials

1.- Format: dissabte
matí intensiu

4.- Explicitació de la
proposta al programa

2.- Organització
general de la Jornada

5. Difusió i
información prèvia
Jornada

3.- Rellevància de la
temàtica i el contingut

6.-Acollida i
acompanyament

7.- Exposició i continguts a càrrec del ponent

10.- Conducció i desenvolupament de la sessió

13.- Relació i convivència
entre participants

8.- Tertúlia

11.- Planificació i gestió
del temps

14.- Lloc de
realització

9.- Fragments musicals

12.- Data de celebració

15.- Desplaçament i
párkingt

16.- Coffee-break Dinar

3- Altres aspectes a valorar. Aportacions. Suggeriments
Bona exposició, però poca participació. Amb tanta gent és difícil. Potser hagués anat
bé disposar d'alguns documents previs per llegir i debatre en grups petits.
A la sala fa una mica de fred (em podria haver abrigat més).
Temes interessants i avui hi ha hagut un bon compendi entre continguts i reflexió
(aprenentatge en ambdós casos)
He trobat a faltar estonés d'intercanvi més cara a cara amb els companys...ha estat
massa tot "congressual", la tertúlia poc tertúlia. Però m'ha agradat molt ser-hi!!
Gràcies.

No tanta explicació per part del docent i realitzar petits grups de treball entre els
participants i mes discussió!
M hauria agradat que es parles mes de com es preveu l evolucio del director:
avaluacions, acces a partir dels propers cursos, millora del sou, hores lectives per la
direccio, ajustament de temps i tasques...
Potser caldria mesurar la quantitat de mails previs. Potser seria millor recopilar la
informació i ajuntar-la en un sol correu
La tertúlia l’he trobat una mica fluixa ja que ha derivat en un tema difícil de tractar
amb tanta gent. Tota la resta un 10
Interessant el control dels “tempos” en tot moment, dóna una imatge de serietat i
respecte cap als participants
Espero que hi tornem!
Ha estat una jornada interessant per a la reflexio
Com a persona que no sóc directora m ha agaradat compartir amb persones
experimentades la seva visió de la direcció i els seus models.
M'hagués agradat haver tractat més temes que no pas repassar la història, que per
altra banda trobo que és important per situar-nos però pel meu parer potser s'ha
dedicat massa temps.
Gran Capacitat Comunicativa i creativitat del ponent i de l'Equip
Proposta de treballar en petits grups, compartir experiències, fer format de taller...
En primer lloc, moltes gràcies per aquest regal. Tota la jornada molt interessant i ben
organitzada Pel que fa a la tertúlia, hagués pogut estar organitzada en grups mes
reduïts i recollir les idees on-line i fer-ne un recull final de les aportacions. Per últim dir
que he passat fred.:)
Repàs legislatiu, anàlisi, promoció participació
La participació de les persones en la jornada.
Valoro molt positivament l'accés als alumnes del postgrau.
Moltes gràcies per l'organització d'aquest SALT tan interessant! Ha estat una
oportunitat d'aprenentatge satisfactòria!
Toi i no tenir-ho a prop de casa, la distància ha sigut raonable, l’accés molt fàcil igual
que l’espai per aparcar. La suggerència dels llocs per esmorzar i dinar és de gran ajuda.
Molt bona organització. Continguts genials! Gràcies!!!
Agraeixo aquest espai d... Stop... a mig curs.
L’he trobat poc pràctica
He trobat molt positiva la realització d'aquesta jornada de formació, reflexió, i de
poder compartir les nostres experiències com directors.
Potser manca un veritale plantejament "alternatiu" a la formació, més dinàmic en
participació, amb grups simultànis que dóni una imca de protagonisme a l'audiència en

entorns temàtics i cercles dinterès. Un format més interactu i obert a la reflexió sobre
les experiències dels iguals, i menys clàssic, vaja.
Disculpeu, he enviat un altre formulari amb error a lesvotacions. L'anterior considereulo erroni. Gràcies.

