
V JORNADES DE PARTICIPACIÓ JOVE 
Valoracions 
 
 
A les V Jornades hi van participar 35 joves del municipi,  18 nois i 17 noies. 
 

 
  
 
Finalment vam fer una valoració crítica dels assistents omplint el full que s’adjunta a 
l’annex.  
 
El resultat de les dades es presenta en un gràfic on es recull la mitjana de les notes 
rebudes en cadascun dels apartats següents: 
 
1. La participació de la gent 
2. La relació entre els participants 
 
3. Valoració dels responsables i monitors 
4. La casa de colònies 
 4.1 Els serveis (wc, dutxes...) 
 4.2 Les habitacions 
 4.3 Els àpats 
5. Dates de realització 
6. Preu de l’activitat 
7. Publicitat 
8. Horaris (hora de llevar-se, temps per fer les activitats...) 
9. Activitats 
 9.1 Talller de formació: Com parlar en públic 
  9.1.1 Dinamitzador/a de l’activitat 
  9.1.2 Els continguts 
  9.1.3 La utilitat/aplicabilitat 
 9.2 Taller de formació: Resolició de conflictes 
9.2.1 Dinamitzador/a de l’activitat 
  9.2.2 Els continguts 
  9.2.3 La utilitat/aplicabilitat 
 9.3 Conveni de cogestió 
  9.3.1 Dinamitzador/a de l’activitat 
  9.3.2 Els continguts 
  9.3.3 La utilitat/aplicabilitat 
 9.4 Presentació de les entitats juvenils 
  9.4.1 Dinamitzador/a de l’activitat 
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  9.4.2 Els continguts 
  9.4.3 La utilitat/aplicabilitat 
10. Escenari Boig 
11. Heu estat a gust? 
12. Valoració general 
10. Heu estat a gust? 
11. Valoració general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12. Que t’ha faltat? 
Que els mes joves ens deixesin dormir i organització 
Alguna cosa més dinàmica. 
Alguna cosa més dinàmica. 
Organització. 
Alguna cosa més dinàmica. "El cap de setmana d'entitats" en comptes de les V 
Jornades de Participació Jove. 
Un joc de nit. 
Els jocs de la nit. 
El joc de nit. 
Temps lliure. 
Alguna activitat millor per a la nit. 
Més organització en les activitats per poder marcar els canvis d'activitats i temps lliure. 
Més temps lliure i jocs 
Activitats de nit i temps lliure. 
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Activitats nocturnes org. El Nua i l'Hidalgo. 
Res. 
L'activitat de nit. 
Fer algo a la nit. (Tots junts i tal...) 
Res. 
Res. 
Més fluidesa. 
Joc de nit. 
Activitat de nit. 
Per mi, tot ha anat bé. 
Més activitats socials. 
Res, ha estat força bé, menys els serveis. 
Activitat nocturna més alguna dinàmica activa. 
 
13. Que remarcaries com a fet destacable (positivament)? 
El menjar. 
La participació de la gent. 
La posada en comú de tots els punts de vista de l'E.J.E. passat, present i futur. 
La participació dels no associats. 
La participació de la gent. 
Participació. 
El video del Surià, l'Elena i l'Ari. 
El joc de trencar el gel en la primera activitat. 
Menjar. 
L'estada el cap de setmana i el bon rollo entre la gent. 
La info. que ens han donat. 
Participació no associada. 
Penso que ens ha unit més a les entitats. 
La participació. 
La relació entre tots. 
La nit.:) 
El bon rotllo entre la gent. 
La participació. 
Ha estat una manera de conèixer millor a la gent i relacionar-se. 
El bon rotllo i les patates braves. 
Buffet lliure. 
No ho sé. 
Futur del E.J.E. 
14. Comentaris, aportacions, propostes, noves idees... 
Cal remarcar que no he participat en les jornades sinó que he assistit a la Trobada de 
la Descoordinadora. 
 
He assistit a la trobada de la Descoordinadora. 
 
* La presència política seria prescindible per a que els joves no estiguin condicionats.  
 
* Optimitzar l'organització prèvia de l'activitat. 
 
No he participat en les Jornades de Participació Jove. 
 
No he participat en les Jornades de Participació Jove, he vingut a parlar sobre l'E.J.E i 
el que implica. 
 
Joc de nit, Marc Surià te que ballar break. 
 



Que les próximes estades siguin d'una setmaneta... 
 
Més activitat per a la nit. 
 
S'hauria de començar un divendres a la nit, o bé fins diumenge a la tarda. 
 
Ha estat bé. 
 
Jocs de nit, més activitats amb moviment, no tant teóric. (Heu estat a gust? puntua 5 x 
10) 
 
Joc de nit. 
 
A l'hora de pensar en una activitat, pensar també amb la gent que no ha participat mai, 
es a dir, ampliar menys els espais de les associacions ja fets i ampliar espais per a 
jocs i aixì tindré més participació. 

 


