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INFORME AVALUACIÓ TALLERETS ONLINE 

Activitats durant el confinament, maig 2020 

 

Quina activitat has fet?  

 

 

 

 

 

 

Aspectes tècnics 

 

 

 

 

 

Aspectes socials 
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Comunicació i organització del Centre 

 

 

 

 

 

 

Creus que és una activitat apta per fer online? 

- Si, ho és / es pot fer amb certa facilitat (33 respostes) – Activitats: Rebosteria, 

ioga, italià, anglès, pilates, feldenkrais, trobades fotogràfiques,  

- Si, però presencial és molt millor per la interacció i l’aspecte social (11 

respostes) - Feldenkrais, primeres notes, ioga bàsic 

- Fer-la totalment online no, però parcialment em sembla molt bé – Trobades 

fotogràfiques  

- Si ja has fet classes abans, sí. – Ioga bàsic  

- Si es pot fer, però és una pena que sigui només la teoria i no puguem practicar a 

casa a la vegada amb la compra d'ingredients amb anterioritat – Rebosteria 

online 

 

 

Repetiries una activitat online? 

 
 

Quina modalitat prefereixes? 
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T’ha agradat l’experiència? 

- Si (3 respostes) 

- La tallerista m’ha agradat molt, he gaudit molt de l'activitat 

- També vaig experimentar el taller de pastís victòria i vaig sortit super contenta 

😊 

- Si força 

- Podríeu fer més cursos al Juliol en On-line 

- Si, molt 

- Si, ha estat molt be. Una estona agradable a passar amb la teva filla.  

- M'ha agradat molt 

- Sí, m'ha agradat molt l'experiència 

- M'agrada més presencial pel tema de socialitzar. Però online va estar perfecte 

menys per aquest aspecte social. 

- M'ha agradat l'experiència i la iniciativa que heu tingut per mantenir el vincle 

- tot be, molt interessant durant el confinament 

- Molt 

- Si, però prefereixo presencial 

- Sí, m'ha agradat potser allargaria el online fins que no comencés el proper curs 

- Si, seguiria fent-les fins a que pogués ser presencial 

- Molt, m’agrada molt la classe i la professora 

- Si, m'ha agradat 

- Si, sigamos. Prefiero online hasta que haya tratamiento, si no presencial  

- Un bon remei a la situació. Es pot continuar juny i part de juliol. Llàstima que no 

tots hi participin. 

- La pregunta “T'ha servit per relacionar-te amb les teves companyes/companys 

de classe?” No he sabut que respondre. No ens vam relacionar gaire, era la 

primera vegada que hi participava i no coneixia a ningú. La tallerista un 10, mol t 

ben explicat i la persona que conduïa el taller també un 10.  

- Sí, trobo a faltar una classe guiada. Es nota la diferència 

- Els valents sou vosaltres per tirar endavant aquest format de taller!!!! online!! 

felicitats!!  

- Si, perquè no hi havia cap altre opció. Però en general prefereixo la 

presencialitat. 

- M'ha agradat l'experiència, crec que és una bona alternativa. Amb cada classe 

hem notat millora, s'ha notat que les classes estaven treballades. 

- Sí, però m’agraden més les classes presencials pel contacte amb els altres i 

veure com juguen junts 

- Amb ganes de poder fer-la presencial el curs vinent! 

 

 


