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Alguns comentaris i suggeriments… Felicitar-vos per l'empenta que porteu i la feina ben feta que feu... Els nostres grans lladres el temps, i la manca
d'orientció en l'ámbit de cap on han d'enrutar-se l'impuls de noves metologies a les aules de les nostres escoles. Ho heu abordat... Felicitats! Per la gestió de centre
hagués estat millor uns dies més tard. Realitzar formació per la tarda. La ubicació d'aquest escola m'empenyé a fer una nona visita al MNAC, cosa que em satisfà de
fer sovint.... Potser no em va quedar clara l’organització dels tallers. Les jornades podrien haver estat a partir del 14 de juliol. La ponent de la segona conferència va
ser la guinda de totes unes jornades excellents i que espero es tornin a programar.
Al meu entendre, les conferències han estat el millor de l'escola. Potser s'hauria pogut animar la participació de l'auditori amb el mètode que altres vegades hem
utilitzat de formular les preguntes per escrit. La qualitat de les ponents portava a espreme'ls més. Felicitats per la tria de les ponents.

Pel que fa al taller “la gestió del temps”… Podré aprofitar molt tot el que s'ha tractat. He pogut traspassar el contingut a l' equip directiu i pensem que ens
servirà molt. Em va agradar molt la meva formadora, però trobo que vam fer moltes dinàmiques i poder hagués volgut aprofundir més en altres temes. Moltes hores
respecte el contingut extret. Alguns jocs poc profitotosos. Va faltar temps per a propostes concretes que milloressin la gestió del temps. Val a dir també que la
formadora s'esforçà molt en comunicar bé i en dinamitzar de formes diverses el treball, no es feu pesat però crec que s'haurien pogut dir moltes més coses. Esperava
aprendre més.. Donar més eines concretes.

Pel que fa al taller “reunions eficaces”… També em serveix per planificar l' organització d' exclussives de cara el proper curs. Hauria estat millor
que els estudis de "casos" fossin dins de l'àmbit educatiu, no empresarial. Crec que no es va aprofundir ja que vam arribar a conclusions que ja
sabem, treballem amb això. Poder esperava una formació que m'ajudes a motivar, dinamitzar les meves reunions.

