
             

  

 

Avaliación da actividade 

“SEMINARIO  de organización e produción dun evento solidario” 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: %Sexo:  67.7% Mulleres / 12´9% Homes/ 19´4% non contestaron                                                          

                                  Idade media: 40,2 anos. 

 

 

Valoracións medias (sobre 10) 
 

Valore a calidade dos contidos do Seminario en 

función da súa: 

 

Claridade 8.8 

Aplicación práctica 8,1 

Concreción 7.6 

 

PROCESO DE PRODUCIÓN DE EVENTOS  

Interese da temática 9.1 

Valoración xeral da actividade 8 

 

PROCESO DE PRODUCIÓN DE EVENTOS. Caso de 

estudo 
 

Interese da temática 8.5 

Valoración xeral da actividade 7.1 

 

A COMUNICACIÓN DE EVENTOS  

Interese da temática 8.9 

Valoración xeral da actividade 7.3 

 

VALORACIÓN  DAS POÑENTES  

 8.9 

 

VALORACIÓN GLOBAL SOBRE O SEMINARIO  

 7.9 
 

OBSERVACIÓNS: 

O que máis gustou.  

 
 Traballo en grupo 

 Poñentes 



             

  

 A temática tan específica desta formación. Poder utilizar algunhas das 

ferramentas para organizar os actos. 

 Teoría. // Novos conceptos teóricos.// Exemplos.//Preocupación en 

enviarnos o material que plantexamos necesario (documentos e lei) 

 Aportoume ideas de planificación previa novas.// que os poñentes 

identifican e corrixen problemáticas reais 

 A aportación de material, unha vez rematado o seminario 

 A primeira parte teórica 

 A temática.// O caso escollido.// A comunicación das poñentes.. 

 Caso de estudo.// Dinamización do seminario. 

 A exposición das docentes e o coñecemento práctico do tema. 

 A dinámica e practicidad do seminario. 

 Temática.// Claridade na exposición por parte das poñentes. 

 

O que menos gustou: 

 Ausencia de material del seminario 

 Pouco tempo 

 Gustaríame saber máis de forma concreta a como mellorar a organización 

dos eventos, máis teoría e plantillas para responder. 

 Faltoume contido e máis concreción. Demasiado tempo invertido no caso 

 Con tanta xente e con traballos en grupo de cada un deles, deu lugar a 

facilitar a dispersión. //Moito tempo falando do protocolo.//Descanso moi 

longo, a vista de de cómo quedou de apelotonado o fin do seminario. 

 Demasiado tempo expoñendo os nosos casos practicos, xa que eran moi 

similares.//Facer os casos prácticos sen recibir instruccións.//Moi pouco 

tempo de formación real.// Non dar todos os contidos.// Que se xuzgase o 

noso traballo realizado con pouco tempo do que dispoñiamos. 

 Non ter o materia (diapositivas) con anterioridade para poder apuntar 

durante o seminario. 

 As dinámicas prácticas.// Desprecio do traballo das alumnas e as súas ideas 

 Demasiado tempo para os casos prácticos grupais. É preferible máis tempo 

de teoría e non perder unha hora escoitando aos demás grupos. Ademáis 



             

  

de facer a práctica en 30 min. //Cando non se profundiza é moi 

complicada. 

 Menor concreción da esperada.// Menor afondaxe da esperada. 

 Pouco tempo para moita información. 

 Dedicouse moito tempo a exposición dos casosprácticos por parte dos 

grupos. Preferiría que se expuxeran 2 e logo aclarar dúbidas. 

 Escasez de tempo. 

 

Suxestións: 

 Carpeta con material do seminario, non só diapostivas 

 Máis tempo 

 Grupos máis pequenos. A sala non facilita dinámicas participativas. 

 Máis teoría e menos práctica xa que é un curso de moi pouca duración. 

 Actividades de gran variedade que fixeran outras entidades nas que 

obtiveran visibilidade con pouco orzamento.// Gustaríame que nos 

aportasen exemplos prácticos con material complementario despois do 

seminario. 

 Máis tempo para clase e dúbidas. Máis tempo para a comunicación 

 Máis teoría e resolver dúbidas en non tanta exposición. 

 Maior aproveitamento da xornada. 

 

 


