
 
RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA XERRADA DE CENTELLES FAMÍLIES 
"Horitzons i reptes en la coeducació" DEL 7 D’OCTUBRE DE 2021 
15 RESPOSTES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Què és el que més t'ha agradat de la xerrada?10 respostes 
La proximitat al parlar 
M’ha suposat un canvi de paradigma en com enfocar la coeducació a l’aula 
L'experiència i el bon contingut del conferenciant. 
El ponent és molt bo transmetent conceptes i centrant el tema d'una manera objectiva i 
abarcant 
La proximitat del ponent, la seva claredat en l'exposició 
Aportació Uvic 
El ponent 
El ponent era un bon comunicador. M'ha agradat que posés èmfasi en les 
contradiccions del tema. 
L'orador. Excel·lent. 
L' orador s'expressava amb molta normalitat i es feia molt proper. La riquesa del 
contingut i una presentació molt coherent i amena. 
 



6. I què has trobat a faltar?7 respostes 
Més recursos concrets de com fer-ho possible a l'escola 
Poder-hi dedicar més temps personal, per obligacions horari familiar. 
Perspectiva menys escolar, exemples per a l'abordatge familiar, eines pels pares... 
Una introducció més clara sobre el concepte de coeducació, tenint en compte que pot 
haver persones que no el coneixen 
Res 
Potser més orientacions o consells sobre com enfocar el treball a les aules. Potser 
caldria un espai de treball amb un format diferent en una segona sessió. 
Més devat. 
 

 

 

8. Si hi ha qualsevol cosa que vulguis comentar-nos (aspectes a millorar, a 

tenir en compte, etc.) fes-ho a continuació i ho tindrem en compte. Gràcies!3 

respostes 
Bona tarda, en primer lloc, agraïr la proposta de xerrades que oferiu, que sempre són 
molt interessants. No puc valorar del tot la xerrada perquè vaig haver de marxar a les 
21h. Crec que es podria millorar la puntualitat i estalviar la presentació de l'alcalde, el 
regidor i l'equip organitzador (o avançar-ho a les 19.45h i començar la xerrada 
puntualment a les 20h). Ho dic perquè aquestes primeres intervencions més els 5 
minuts de rigor, van fer que la xerrada comencés prop de les 20.20h... I potser es podria 
haver agilitzat més. Pel que fa a la part que vaig poder escoltar, em va semblar 
interessant però no vaig poder extreure unes conclusions organitzades (pot ser ha estat 
una qüestió meva, per la impossibilitat de quedar-me fins al final). Gràcies. 
Agraïda per la feina que feu! 
Si per l'aforament es pogués fer en un espai més acollidor i menys magistral, 
m'agradaria més. 
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