
 

 

COMISSIÓ FORMACIÓ CASA ORLANDAI  

DATA: 16/05/2018 

HORARI: 19.15 h 

ASSISTENTS: Maria Bascompte, Maria Mendoza, Elsa Corominas, Esther 
Madrona 

Total hores voluntàries:  3 

 

1.- Revisió principals indicadors tallers hivern 2018 

** Parlem sobre aquests indicadors i en traiem conclusions bàsiques 

COMPARATIVA HIVERN     
  2017 2018 
BASE  21% 16093,34711 13053,876 
BASE EXEMPTA 1220,94 1444,38 
21%IVA 3379,602893 2741,31397 
total ingrés 17.314,29 14.498,256 
TOTAL FACTURA 20693,89 17239,57 

   Tallers ofertats 43 51 
Tallers oberts 32 35 

Inscrits 361 310 
 

La Natàlia, que no ha pogut venir però ens ha fet arribar els seus 
comentaris amb antelació, comenta que caldrà revisar els comptes, ja que 
s’ha baixat 2.800 € en comparació al mateix període de l’any passat. 
L’aposta per noves activitats i voler mantenir tots els nivells d’idiomes, per 
exemple, s’ha de controlar. Caldria fer un estudi de costos amb el Joan. 

Línia crítica: desenvolupament sostenible. Costa aconseguir captar nou 
públic per aquests tipus de tallers, però es van fer tallers relacionats amb 
l’estalvi energètic (factures elèctriques) i de reparació de tauletes (taller 
per a joves).  

La Natàlia comenta que cal buscar un públic de ciutat per aquestes 
temàtiques, i oferir una oferta de tot l’any (i no d’un sol trimestre). 
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Èxit hivern 2018: taller de percussió infantil (amb actuació pel Carnaval de 
Sarrià!) 

Espineta clavada hivern 2018: tallers per a joves (es va proposar el taller de 
rap però no va sortir).  

L’Elsa comenta que el taller de rap es podria vincular amb temes de 
llibertat d’expressió o el #nocallarem. Ella pot aconseguir el contacte del 
Pau Llonch. Si el volem tornar a repetir, seria bo contactar amb ell. 

 

2.- Enquesta de satisfacció a l’alumnat 

** De cara a properes enquestes, tens alguna idea de pregunta per afegir? 

Al final de cada trimestre passem una enquesta de valoració als alumnes, 
per saber sensacions generals, com podem millorar i, sobretot, si estem 
oferint un bon servei.  

Resultats enquesta satisfacció hivern 2018 (un total de 51 persones van 
contestar l’enquesta).  

Aquest trimestre la vam passar només online. L’ideal seria combinar-ho 
amb un paper/enquesta amb iPad. Vàries enquestes es feien al mateix 
moment en què l’alumne s’inscrivia pel trimestre següent. 
(Els resultats són sobre 5 punts) 

- S'han complert les expectatives d'inici de curs?: 4,39 
- Els continguts i la metodologia de treball són adients?: 4,51 
- Trobes a faltar material al taller? (Per exemple: fotocòpies, 

indicacions per ampliar coneixements a casa...): la majoria 
d’enquestats no troba a faltar cap material i, els que diuen que en 
troben a faltar, comenten que els agradaria disposar de més 
material o exercicis per fer a casa 

- S'ha aconseguit un bon clima entre els companys/es? 4,53 
- Estàs satisfet/a amb el/la tallerista? 4,73 

Comentem que els resultats són molt bons, i de cara a propers trimestres 
es planteja separar la pregunta dels continguts i metodologia en dues, 
treure la dels materials i afegir l’opció de donar el contacte en el cas que 
facin propostes de tallers (però que no sigui obligatori per garantir 
l’anonimat). 

Per assegurar que hi hagi més respostes a l’enquesta es proposa fer una 
ronda d’enquesta  amb el mòbil o PC a la sortida dels tallers.  

 



3.- Tallers juliol 2018 

Durant el mes de juliol es proposen tallers intensius, de 3 o 4 sessions. 
Proposta de programar-los tots entre el 20 de juny i el 12 de juliol.  

Propostes tallers de continuïtat: 

- Italià 
- Francès 
- Anglès 
- Hipopressius 
- Meditació 
- Ioga al parc (?) 
- Observació astronòmica des del terrat 

 

Noves propostes: 

- Taller de cactus (1 sessió, activitat gratuïta) 
- Ioga amb família (1 sessió, activitat gratuïta en col·laboració amb una 

nova escola del barri, test de cara a programar-lo a la tardor 2018) 
- Balls de saló (linedance) 
- Danses africanes amb família (?) 
- Sortides marxa nòrdica (?) 
- Consum responsable, proposta ESS 

 

Es farà un flyer de la programació de juliol, amb les activitats (Focus 
d’estiu i Palmeres) i els tallers.  Com es va comentar a l’última comissió de 
formació, s’ha apostat pels tallers de continuïtat i alguna nova proposta 
amb un punt innovador. 

Revisem aquestes propostes pel juliol i ens semblen correctes. La Natàlia 
comenta que està bé mantenir l’oferta que funciona sempre, sense que 
suposi un gran esforç per l’equip. Destinar esforços a la programació de 
tallers de tardor.  

 

4.- Tallers de continuïtat tardor 2018 

** Noves propostes de canals de difusió? 

De cara a la tardor, es proposaran els tallers de continuïtat de cada any 
(idiomes, iogues, música, història de l’art, escriptura creativa, 
estiraments, dansa...). En la mesura del possible, es mantindrà l’horari 
dels tallers, per facilitar la continuïtat  als alumnes.  



Tallers de continuïtat (de la primavera 2018) que caldrà fer-ne molta 
difusió: 

- Escriptura creativa 
- Marxa nòrdica 
- Hipopressius 
- Dansa en família (canvi de format?)  

 

La comissió de comunicació impulsarà un Canal de Telegram, que pot anar 
molt bé per a aquests temes.  

 

5.- Noves propostes tardor 2018 

(Encara estem treballant en noves propostes per a la tardor, però aquestes 
són les que hi ha sobre la taula ara per ara) 

- Taller de reparació de joguines: activitat gratuïta que es pot fer de 
cara al Nadal, per conscienciar sobre el reciclatge de joguines als 
nens i nenes. Potser pot ser un taller proposat dins de les activitats 
del Movi? Una altra proposta seria fer-la amb un col·lecti com La 
Finestra: recollida de joguines + reparació. 

- Scape Room en anglès: taller per a joves, cada dia han de resoldre un 
scape room en anglès. 

- Taller de còmic (pendent definir el públic). Abans de definir el públic 
(que podria ser o intergeneracional o per a infants de 8 a 12 anys) 
cal investigar si el Traç ofereix aquest mateix taller, per no fer-lo si ja 
l’ofereixen.  

- Circ per a nens i nenes. En comptes de circ en general, una altra 
proposta a estudiar podria ser un taller de malabars, que inclogui la 
construcció del malabar + aprendre a jugar amb ell 

- Treball de la memòria a través de la música (taller per a gent gran). 
Antigament s’havien fet tallers així, es podria mirar l’historial de 
tallers. Una bona idea és parlar amb la Maria Roca, que ofereix 
aquests tallers.  

- Robòtica per a infants: és un taller que ja vam proposar i no va 
sortir, i amb la gent d’Andròmines ho volem tornar a intentar 

- Ioga per a famílies / per a nadons: proposta de l’escola Ehiä, un nou 
centre que obrirà al barri 

- Dansa africana: proposta de fer-ho encaixar amb la Festa Africana 
(taller + mostra a la festa) 

- Democràcia humana (Robert Plana) 
- Dansa en família: proposta de convertir-ho en una activitat 

setmanal 



- Memes feministes 
- Autodefensa femenina (taller gratuït ofert pel PIAD i desenvolupat a 

la Casa) 

Altres propostes que sorgeixen a la comissió: 

- Taller de teatre de l’oprimit, taller inclusiu. Es podria, fins i tot, fer el 
taller amb la gent de l’altre festival (Manel Anoro) 

 

6.- Línia crítica  

Coincidint amb la reivindicació del 25N i col·laborant amb la comissió 
feminista, podem tornar a oferir tallers relacionats amb una temàtica 
feminista:  

- Arquitectura feminista 
- Sexualitat amb perspectiva feminista 
- Defensa personal femenina (PIAD) 
- Memes feministes (taller + expo) 

 
7.- Altres 
 

- Festa de benvinguda a la Casa (setembre): en aquesta proposta es 
vol aprofitar per celebrar l’aniversari del Cafè i fer una mostra de les 
activitats i tallers que es faran a la Casa a partir de setembre. 

- Hem de pensar què fem amb les màrfegues, ja que estan brutes, fan 
mala olor i n’hi ha algunes podrides. De cara al nou curs (octubre) 
podem demanar que cada alumne porti la seva màrfega/una 
tovallola? A la comissió sorgeix la idea de comprar-ne de les que es 
poden penjar, però no tenen prou qualitat comenta la Berta. Per 
tant, tornem a fer una rentada i deixem que s’assequin ben bé 
perquè no es podreixin de nou.  

- Hem arreglat la porta de la sala Talitha i ara tanca bé   
- Tenim més sales amb projector i so, cosa que fa que hi hagi més 

sales on poder acollir tallers sense  haver de muntar el projector 
cada vegada (ara amb projector i sol tenim Fusters, Pedralbes i Foix) 

 
 

 


