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Resultats del qüestionari de valoració 
 
El passat 29 i 30 de setembre es va realitzar la 3a Jornada de Patrimoni i Escola al 
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa amb més de cent 
persones inscrites que van participar de les xerrades i de les accions participatives que 
proposàvem.  
 
Una cinquantena dels assistents van respondre el qüestionari enviat on-line després 
de la jornada. Així doncs, el percentatge de resposta obtinguda ha estat del 50%. 
Volem agrair-vos la vostra col·laboració i fer-vos a mans una breu síntesi de la 
valoració en conjunt que hem pogut fer amb totes les vostres aportacions. 
 
El contingut de la Jornada ha estat molt ben valorat, amb una qualificació mitjana d’un 
8,2 sobre 10. Les i els ponents dels dos dies també han estat valorats amb un notable 
alt i els tallers del Colectivo Punto Rojo, La Mandarina de Newton i Experimentem amb 
l’Art amb un notable, amb una mitja de 7,5 sobre 10. 
 
L’espai de circuit d’intercanvi i coneixement on es presentaven experiències 
col·laboratives entre centres educatius i equipaments patrimonials, dins dels àmbits 
Racó de parlar, experiències amb una metodologia de presentacions curtes per les i els 
autors; Càpsules, on es presentaven en format pòsters aquests projectes, i el Cara a 
Cara, amb les ‘fitxes ofereixo i necessito’ posant de rellevància necessitats i també 
valors dels dos àmbits, també han estat valorats molt positivament, per sobre del 
notable. 
 
Les persones participants que van fer la visita guiada al Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya de Terrassa l’han valorada amb un 8,4 sobre 10. D’altra banda, el 
55% de les i els participants que han respost el qüestionari, confirma que el contingut 
de les jornades li ha estat útil professionalment i que el format ha estat amè.  
 
A la pregunta sobre ‘Quins aspectes de la Jornada han estat més útils i aplicables a la 
teva pràctica professional?’ hem obtingut diverses respostes que pensem que és 
interessant de compartir amb tots vosaltres.  
 

- Continguts en general 
Algunes de les ponències i els formats de fer les preguntes i implicar el públic. 
El marc teòric dels ponents. La pràctica del Mercadillo. 
Els tallers on es posaven en pràctica la dinamització dels grups i altres formes d'educació. 

- Reflexions 
Les conferències eren molt inspiradores. 
Algunes de les experiències presentades, la reflexió conjunta. 
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- Networking 
El contacte directe amb professionals d'altres institucions i sobretot amb mestres de diferents 
nivells educatius. 
Els moments en que hem pogut parlar entre els assistents. 

- Experiències de col·laboració 
Conèixer diferents projectes culturals, veure com es desenvolupen des dels museus i com 
s'ofereixen a les escoles i aquestes hi participen i al revés. 

- Aspectes de relació patrimoni i escola 
De tots n'he tret alguna utilitat, però els moments que més valoro és quan es tracta la relació de 
l'equipament del museu amb l'escola. 
Les experiències pràctiques explicades. 

- Aplicació a la pràctica diària 
Les experiències presentades ja que m'ajuden a la meva pràctica diària. 
Idees per aplicar en l' impuls del treball conjunt Patrimoni i escoles des del CRP. 
En general, de la majoria de ponents i projectes, n'he extret aspectes profitosos per aplicar en el 
meu dia a dia. 
 

Els aspectes d’organització i infraestructura de la jornada, tenint en compte el lloc de 
celebració, la durada de la jornada, la difusió prèvia, el procés d’inscripció, el punt 
d’informació, la documentació i la pausa-cafè, també han estat ben valorats amb un 
8,5 sobre 10.  
 
Una vegada recollits els comentaris finals del qüestionari, aspectes susceptibles a 
millorar, serien reduir la jornada a un dia i mig, fer un màxim de dos espais en paral·lel, 
augmentar l’assistència del nombre de persones docents i seguir realitzant la jornada 
en diferents espais del territori català. De la mateixa manera, en els comentaris finals 
també hem rebut molts agraïments, moltes gràcies. 
 

Globalment la jornada ha estat puntuada amb un 8,5 sobre 10. 
 

 



Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura 

 
 
 
 
Finalment, indicar que un 18% de les persones participants que han valorat la jornada, 
van assistir a la 1a Jornada Patrimoni i Escola i, en augment, trobem que un 30% van 
assistir a la 2a Jornada Patrimoni i Escola. Per tant, agraïm la vostra fidelització i 
seguirem treballant per tal que la Jornada Patrimoni i Escola esdevingui un referent per 
als i les professionals de l’àmbit cultural i educatiu. 
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