
1. Havies treballat abans amb tintes naturals? Si no ho havies fet que en penses al respecte? Creus que és una bona 
alternativa?

1. No les havia provat mai, m’ha agradat, he de provar-les de fer a casa, és molt interessant.
2. N’havia sentit a parlar però mai les havia utilitzat, esperem veure com queden els resultats però en principi semblen 
molt professionals.
3. La tinta natural m’ha semblat que no es quedaria fixada a la bossa i he preferit utilitzar les altres, així i tot crec que és 
una bona alternativa.
4. Si, havia treballat amb tintes naturals, i aquestes estaven molt ben aconseguides, encara que estaven una mica aigua-
des.
5. No havia treballat mai amb aquestes tintes, són molt interessants, encara que m’agradaria veure com queden amb 
diferents colors.
6. Havia treballat amb tintes fetes amb espinacs i altres verdures, em sembla una alternativa genial a les tintes habituals 
tan tòxiques.

2. Que t’ha semblat el nostre treball, la preparació i l’explicació?

1. M’ha semblat una explicació completa i suficient per realitzar el taller.
2. M’ha agradat el seguiment que s’ha fet durant el taller per resoldre els dubtes.
3. Ha estat correcta i en tot moment ens heu ajudat amb els dubtes.
4. Crec que falta una mica de preparació dels materials i realitzar proves abans del taller.
5. Molt bé, heu preparat un taller diferent i divertit.
6. La feina ha estat bona, crec que heu plantejat un treball molt interessant.

3. Que és el que més t’ha agradat del taller?

1. El que més m’ha agradat ha estat l’ús de productes naturals, em sembla una bona alternativa.
2. M’ha agradat la varietat de tampons que hi havia per personalitzar la bossa.
3. Els colors que hi havia m’han agradat molt, ja que són colors que recorden a la natura.
4. L’alternativa de les tintes naturals m’ha semblat una molt bona idea.
5. El que més m’ha agradat ha estat el plantejament, que la gent vegi que hi ha maneres alternatives a les habituals i més 
sostenibles.
6. M’ha agradat la llibertat de tècniques, materials i colors per pintar la bossa.

4. Creus que tornaries a repetir l’experiència?

1. Si, sens dubte.
2. Si, és una interessant alternativa, i està bé que es pugui conscienciar als nens petits i als majors.
3. Crec que és un taller molt interessant per veure que es poden fer les coses d’una manera alternativa.
4. Si, la tornaria a repetir solucionant els petits problemes que han sorgit, seria un èxit.
5. Si, trobo que ha estat molt divertit i és una bona eina per promocionar l’espai.
6. M’agradaria repetir-la un altre cop, ja que quan he fet la meva bossa els tampons de cartó ja s’havien fet malbé.

5. Canviaries alguna cosa del taller? Tens algun suggeriment com per exemple canviar l’ús d’un material dels que 
hem fet servir, per un altre de millor i més respectuós?

1. Crec que canviaria els materials dels tampons per uns més resistents, ja que s’han desgastat amb l’ús i s’han fet malbé.
2. No, tot i que hi ha hagut algun problema amb els tampons, s’ha resolt adequadament i s’han buscat solucions efi-
cients.
3. El taller m’ha semblat correcte, han sorgit alguns problemes però el resultat ha estat satisfactori.
4. M’agradaria que hi hagués més varietat de colors per experimentar.
5. No canviaria res, s’ha pogut realitzar el taller perfectament amb les eines que teníem a l’abast amb un bon resultat 
final.
6. Crec que s’haurien de revisar els materials, però el plantejament del taller m’ha semblat molt bo.


