
Avaluació 1ª edició

2 T'ha semblat interessant el contingut del curs?

3 Podràs aplicar els continguts que s'han tractat a la sessió?

4 Quin assoliment has tingut dels següents continguts:

Necessitats emocionals dels infants de 0 a 3 anys

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 100.00% 9

No 0.00% 0

Total de respondentes 9

Estadísticas

Total de respondentes 9

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 100.00% 9

No 0.00% 0

Total de respondentes 9

Estadísticas

Total de respondentes 9

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00

Sí:Sí:Sí:Sí: 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Sí:Sí:Sí:Sí: 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Gestió de les emocions

Benestar de l'adult

Respuesta Porcentaje Cantidad

Molt alt 33.33% 3

Alt 55.56% 5

Normal 11.11% 1

Baix 0.00% 0

Molt baix 0.00% 0

Total de respondentes 9

Estadísticas

Total de respondentes 9

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00

Respuesta Porcentaje Cantidad

Molt alt 11.11% 1

Alt 66.67% 6

Normal 11.11% 1

Baix 11.11% 1

Molt baix 0.00% 0

Total de respondentes 9

Estadísticas

Total de respondentes 9

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00

Molt alt:Molt alt:Molt alt:Molt alt: 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%

Alt:Alt:Alt:Alt: 55.56% 55.56% 55.56% 55.56%

Normal:Normal:Normal:Normal: 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

Molt alt:Molt alt:Molt alt:Molt alt: 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

Alt:Alt:Alt:Alt: 66.67% 66.67% 66.67% 66.67%

Normal:Normal:Normal:Normal: 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

Baix:Baix:Baix:Baix: 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

Molt alt:Molt alt:Molt alt:Molt alt: 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

Alt:Alt:Alt:Alt: 66.67% 66.67% 66.67% 66.67%

Normal:Normal:Normal:Normal: 22.22% 22.22% 22.22% 22.22%
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5 Què és el que més t'ha agradat del curs?

Cantidad Respuesta

1 Poder escoltar a Sonia Kliass sempre és un luxe.

1 Tot, ja que tot el que deia la Sonia Clias era interesant,educatiu i molt edient per aplicar a la nostra feina.

1 La manera de explicar i fer entendre

1 La formadora

1 Que poden expressar situacions quotidianes i en el moment ens aporta la seva experiència sobre aquest tema .una persona molt receptiva i predisposada a

ajudar.

1 Les explicacions de la docent

1 En general tots els seus continguts, han sigut molt interessants.

1 El que més m'ha agradat del curs ha estat que hem pogut treballar sobre casos concrets, conèixer uns altres punts de vista, se'ns han donat consells i recursos

per poder millorar la nostra feina.

1 -Des de l'ambient creat a les dues sessions fins a la persona que impartia el curs Sonia Kliass que em transmetia molta tranquil·litat i ganes d'escolta. -Les

estratègies per prevenir certes frustracions, recursos i fins i tot, la teoria de quan és conscient l'infant i la nostra actuació com a professionals. -Els continguts

teòrics i pràctics són aprofitables al 100% i, tinc ganes de realitzar altre i enriquir-me d'aquesta professional que ha viscut tantes experiències.

9 Total de respondentes

6 Què milloraries del curs?

Cantidad Respuesta

1 Pot ser que l'únic que milloraria és que fos més temps i poder aprofundir més encara del que ja vam fer.

1 el que milloraria seria poder aprofundir més en alguns temes, cosa que no vam poder fer per falta de temps.

1 Com ja he fet alguns cursos d' ella en alguns temes ja tenia personalment mes coneixement i davant dels dubtes sabia anticipar la resposta .

1 Erem moltes persones i els temes no van poder set tractata amb profunditat...hi havia massa opinions i vaig trobar falta d'idees, resolucions i experiencies sobre

com treballar a l'aula

1 Estaria be tenir un material complementari per escrit o PDF com a recordatori posterior

1 Que tingués més hores i poder aprofundir millor alguns temes. I tenir la possibilitat que la formadora pogués fer una observació del dia a dia dins de l'escola

bressol i després posar en comú amb les educadores, les coses que es poden fer d'una altra manera o millorar com els espais, materials, manera de fer de les

educadores envers els infants.

1 Mes intens en com gestionar les emocions

7 Total de respondentes

7 Voldries aprofundir en algun dels temes tractats al curs?

Cantidad Respuesta

Respuesta Porcentaje Cantidad

Molt alt 11.11% 1

Alt 66.67% 6

Normal 22.22% 2

Baix 0.00% 0

Molt baix 0.00% 0

Total de respondentes 9

Estadísticas

Total de respondentes 9

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación estándard 0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00
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Cantidad Respuesta

1 Sí, sobretot a la part cognitiva i el desenvolupament del "JO" en aquestes primeres edats.

1 Gestiò de les emocions tant en l' adult com en el nen/@

1 Si. L'adaptacio

1 La gestió de la frustració en els infants

1 Si, en tots en general, i també afegiria el tema del dinar,el control d'esfinters a l'escola.

1 És un tema molt ampli, per tant es podria aprofundir en en molts aspectes, des de la composició del cervell d'un infant, la gestió de les nostres emocions, les

estratègies davant situacions, qüestionar-nos allò què fem si és el millor per l'infant, el tema famílies, etc.

1 Una miqueta mes de profunditat en les emocions

1 Una mica més en tots en general

1 Sobretot com tractar la frustració i angoixa .

9 Total de respondentes

8 Quina valoració global li dones a la docent?

9 Quina valoració global li dones a l'acció formativa?

Respuesta Porcentaje Cantidad

1 0.00% 0

2 0.00% 0

3 0.00% 0

4 0.00% 0

5 0.00% 0

6 0.00% 0

7 0.00% 0

8 11.11% 1

9 33.33% 3

10 55.56% 5

Total de respondentes 9

Estadísticas

Total de respondentes 9

Suma 85.00

Promedio 9.44

Desviación estándard 0.68

Mínimo 8.00

Máximo 10.00

8:8:8:8: 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

9:9:9:9: 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%10:10:10:10: 55.56% 55.56% 55.56% 55.56%
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10 Observacions

Cantidad Respuesta

1 Crec que han hagut diferents temes que cal aprofundir més, ja que a vegades abasten molts matisos i tenen molta importància a l'hora de la pràctica educativa.

Com la part cognitiva i la neurociència, la socialització entre iguals, el joc, els moments quotidians com: canvi de bolquers (aquest és un tema molt ampli i

interessant, com fer-ho d'una manera respectuosa i donant llibertat de moviment i autonomia a l'infant), els àpats, el descans... Comentar també que és important

que els nostres caps (àrea d'educació- de l'Ajuntament), assisteixin a aquestes formacions, per fer-los visibles les nostres vivències, les nostres mancances o

problemes a l'hora de fer la nostra tasca educativa i sobretot perquè entre tots tinguem una mateixa visió d'infant, del que necessiten i el que els hi hem de donar,

perquè s'ho mereixen. I a la vegada, poder visualitzar aquesta importància de l'educació 0-3 a tota la societat. Valoro molt positivament el fet que en aquesta

formació estiguem assistint el personal educatiu de les tres escoles bressol municipals, per poder compartir les nostres experiències i realitats, i així enriquir-nos

els uns dels altres.

1 Són temes molt interessants els que es van tractar, vam poder exposar el dia a dia de les nostres escoles i conèixer les diferències amb les altres escoles maneres

de fer respectant les realitats de cadascuna,la importància del procés de familiarització o adaptació és primordial i el recolzament de les institucions davant la

necessitat que els infants facin com a si fos una condició la realització de almenys 5 dies de familiarització, ja que aquest procés pot marcar com l'infant viurà tot

en la seva vida i diferents conductes posteriors que es poden evitar dedicant a l'inici aquests 5 dies de dedicació en el procés de familiarització

1 He trobat aquest curs molt interessant i penso que m'ajudarà a millorar en la meva feina perquè m'ha aportat tot un conjunt d'idees, reflexions, opcions i solucions

a determinades situacions.

3 Total de respondentes

Respuesta Porcentaje Cantidad

1 0.00% 0

2 0.00% 0

3 0.00% 0

4 0.00% 0

5 0.00% 0

6 0.00% 0

7 33.33% 3

8 22.22% 2

9 11.11% 1

10 33.33% 3

Total de respondentes 9

Estadísticas

Total de respondentes 9

Suma 76.00

Promedio 8.44

Desviación estándard 1.26

Mínimo 7.00

Máximo 10.00

7:7:7:7: 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%

8:8:8:8: 22.22% 22.22% 22.22% 22.22%

9:9:9:9: 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

10:10:10:10: 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%
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