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Índex  

• Dades generals  
• Qüestionari d’avaluació per entitats 
• Torn de paraula   
• Dinàmiques d’avaluació: 

- Avaluació Mostra  
- Avaluació objectius Mostra  
 



Dades generals  

• S’inscriuen 108 entitats per participar (105 l’any 2017) 
  
• Hi participen 74 entitats amb estand (68 l’any 2017)  
 
• Es proposen 66 activitats (75 l’any 2017)  
 
• Durant la Mostra d’Entitats passen 53.783 persones  
 - 16.662 persones van passar pel Pavelló de Socials 
 - 37.119 persones van passar pel Pavelló de Culturals i 

Esportives  



Qüestionari d’avaluació per 
entitats  



- Diumenge es reparteix un qüestionari a totes les entitats per tal 
d’avaluar  diferents aspectes de la Mostra d'Entitats   

-De 74 entitats que hi participen amb estand responen 55 al 
qüestionari d’avaluació. 

- De cara a l’any vinent es planteja fer dos qüestionaris diferents 
un per entitats amb estands i un altre per entitats que hi 
participen fent activitats.  



Valoració general   
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És la primera vegada que 
participeu a la Mostra 

d'Entitats?  
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Participaríeu en la 
propera edició? 

Si 

No 
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Durant els tres últims anys hi ha una tendència d’augment del número 
d’entitats participants (99 entitats -2016-, 105 entitats -2017- i 108 
entitats -2018-) 



Valoració general  
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Procés participatiu Valoració de la 
Mostra dins del 
marc de la Fira 

Utilitat de la 
Mostra per a les 
entitats del Prat 

Utilitat per a 
l'entitat 

• Es valora positivament 
l’elaboració del díptic 
d’activitats 

• Es valora que cal afegir 
en els elements de 
comunicació generals un 
llistat de totes les 
entitats que hi 
participen, amb i sense 
estand i entitats amb 
estands compartits 

 



Valoració general  
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Valora diferents elements de la 
Mostra d'Entitats 

• Es valora molt 
positivament el servei de 
neteja 

• Es valora que no es un 
espai del tot habilitat per 
un esdeveniment 
d’aquestes 
característiques i 
treballar per adequar 
més l’espai 

 



Pavellons   
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Distribució dels estands 

Adient 

No adient 

Ns/nc 

• Es planteja la necessitat 
de que totes les entitats 
estiguin a la mateixa 
carpa (juntes)  

• Es valora que en el cas 
d’estands compartits es 
treballarà més 
conjuntament la 
proposta final.  

 



Espais d’activitats  
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• Les tarimes permeten fer 
moltes activitats  

• Cal preveure diferents 
tipus d’espais segons els 
tipus d’activitats que es 
proposen 

 



Espais d’activitats  
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Sala d'actes 

adequat 

inadequat 

ns/nc 

• Millorar la zona de vestuaris 
(ampliar i possar wc 
portàtil) 

• Limitar el número de grups 
a participar i participants 
sobre l’escenari 

• Allargar l’horari d’activitats 
dissabte i disminuir 
diumenge  

• Es valora positivament la 
participació de les entitats 
en la gestió del públic 
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Espais d’activitats  

• Millorar la connexió wifi 

• Pensar altres usos per 
quan no hi ha activitat 

 



Espais de comunicació i relació  
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Us heu sentit ben informats/ades? 

Si 

No 

Ns/nc 

• Millorar els sistemes de 
recollida d’informació 

 
• Millorar els canals de 

comunicació amb les 
entitats.  

 
• Establir un espai de 

treball d’organització de 
la Mostra conjuntament 
amb les entitats  



Torn de paraules  



Dinàmiques d’avaluació  



Moltes gràcies a totes!!  



•  Web: www.elprat.cat/mostraentitats 
•  Xarxes: 

 facebook.com/ElPratParticipa 

 @ElPratParticipa 
 @ElPratParticipa 

Tota la informació a: 

Contacte amb la organització: 
•  Email: mostraentitats@elprat.cat  
•  Telèfon: 93 379 00 50 ext. 5600 
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