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5. Què és el que més t'ha agradat de la xerrada?24 respostes 

El nombre de persones interessades 

La ponent s'explicava bé 

La interacció amb els assistents, malgrat que el format virtual no ho dificulti 

La naturalitat i proximitat del relat que ha utilitzat; els recursos pràctics (exemples, llibres, etc.) que ha 

compartit; el temps que ens ha ofert per compartir dubtes. 

La naturalutat de l'Elena Crespi 

el to planer de la conferenciant 

Ha estat molt amena i entenedora i he aconseguit mes recursos del que ja disposava. 

Que hem pogut compartie neguits i dubtes. 

L'EMPATIA DE LA CONFERENCIANT 

la naturalitat de la ponent per tractar un tema "delicat" 

El coneixement de la ponent 

La naturalitat amb que es va parlar i la confiança que va transmetre. 

Charla amena, se me ha hecho corta. 

L'Elena 

La clarerat de la ponent 

El coneixement que la ponent tenia del tema. 

La naturalitat almparlar 

Debat obert i recursos 

Tots els temes que van sortir van ser molt interessants, crec que són temes molt amplis que donen 

per moltes xerrades. La persona que ho va impartir un 10, super propera, i super professional. 

La dinàmica de la ponent 

La manera com ho ha presentat la ponent 

La conferenciant 

La proximitat i to didàctic de la ponent 

Com explica l'Elena, és tan evident el que diu, i natural. 
 

 

 



6. I què has trobat a faltar?19 respostes 

Aprofundir en el tema que mes preocupa als pares que es com acostar-nos als nostres fills per parlar 

del tema de la sexualitat. 

He tingut la sensació que parlava molt sense aprofundir en res i no m'ha aportat res que no sapigués 

abans de la xerrada. Potser tenia moltes expectatives i per això no he quedat contenta. 

Temps!! és un tema que requeriria més d'una sessió :-) 

Enfocar_ho més als preadolescents 

que es parlés més dels adolescents ( suposo que la majoria de pares eren de nens mes petits) 

M agradaria trobar en aquestes xerrades mes exenples de com treballar aquesta branca de l educacio 

per etapes. 

Res. 

RES 

estaria bé que en un tema com aquest puguessin participar també els fills 

Mès estratègies 

Eines més pràctiques per explicar a la canalla, com per exemple un vídeo, que facilita molt més el que 

podem explicar els nostres fills. Però miraré els llibres que ens va aconsellar. 

Tema de cómo iniciar una conversación del tema sexo con un adolescente de 12 años, cómo hacerlo 

un tema normal o aparentar en casa cuando en realidad te da vergüenza, herramientas para salir 

airosa de esa situación 😅😅 Aunque soy consciente que no había tiempo para tantos temas 

Presencialitat 

res 

Que es parlés més d’adolescència i sexe. 

A la xerrada que es va fer no vaig trobar a faltar res. Potser el que faria es fer xerrades per els infants i 

adolescents, dedicats a ells. 

Participació, més diàleg. Potser el format tampoc facilitava... 

ha estat tot correcte 

Aprofundir més, però amb el temps que hi ha , està molt bé 
 

 



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!10 respostes 

Buscar un ponent que enfoqui el tema des de algun altre punt de vista per tenir criteris diferents 

De la xerrada tot perfecte. Només pel que fa a tema organitzatiu un parell de coses a comentar. No 

vaig rebre l'enllaç fins passades les 20.30h i vaig entrar molt tard quan ja em pensava que no es feia. 

L'altre tema és l'horari. Ja sigui en format presencial o on line crec que no és una bona hora. Penso 

que és millor a les tardes. Els vespres crec que són per descansar. Moltes gràcies per la feina! La 

proposta molt interessant!! 

que fos telemàtica és molt practica!!! 

M agradaria poder assistir a alguna xerrada d educar en perspectiva de genere. També m agradaria 

poder assistir a una xerrada de com detectar l abus sexual. 

Más charlas de sexualidad en casa por favor!! 

Si es va gravar la xerrada, es molt interessant per poder-ho compartir amb molta mes gent. Moltes 

gràcies per la gran feina que feu tots. 

No és de la xerrada sino de l'enviament de l'enllaç que a totes les persones conegudes els ha arribat a 

correu brossa i no sé si hi ha manera de que això no passi 

Seria interessant poder disposar de la xerrada a posteriori, enregistrant-la. 

Tot i haver fet la inscripció i rebut la confirmació no vaig rebre l'enllaç per accedir a la xerrada. 

No cal que ens veiem les cares tal com demanàveu, l'important és que els dubtes o comentaris dels 

altres puguin servir a altra gent, des de l'anonimat també és possible. 
 


