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exercici 

d’anàlisi de 

memòries 

Un cop analitzada la memòria, prova de respondre, de manera 

individual, les següents preguntes: 

1. Creus que s’expliquen amb suficient detall les activitats / projectes / 

realitzacions de l’organització? 

No, es 
tracten de 
manera 

superficial 

         Sí, es 
tracten 

amb molta 
profunditat  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Creus que s’explica amb suficient detall en què es gasten els diners i 

d’on procedeixen els ingressos? 

 
No, es tracta 
de manera 
superficial 

         Sí, es 
tracta amb 

molta 
profunditat  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Creus que s’explica amb suficient detall quin valor ha aportat a la 

societat l’organització en l’últim any? 

 
No, es tracta 
de manera 
superficial 

 

         Sí, es 
tracta amb 

molta 
profunditat  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. En general, creus que aquesta memòria és atractiva i de fàcil lectura?  

 
No, es tracta 

d’una 
memòria 
complexa 

         Sí, és una 
memòria 
fàcil de 
llegir  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. En general, creus que en aquesta memòria es ressalten suficientment 

els aspectes més importants de l’organització?  

 
No, es tracta 

d’una 
memòria 
complexa 

         Sí, és una 
memòria 
fàcil de 
llegir  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

6. En general, creus que aquesta memòria ofereix una imatge de 

seriositat i confiança?  

 
No, és una 
memòria  

que genera 
dubtes 

         Sí, és una 
memòria 

que genera 
adhesions  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7. Què és el que més t’ha cridat positivament l’atenció d’aquesta memòria? 

 

 

 

8. Què és el que més t’ha cridat negativament l’atenció d’aquesta memòria? 

 

 

 

Si us plau, un cop complert el qüestionari de manera individual, posa en comú les 

respostes amb el grup. Un cop consensuada una visió conjunta de la memòria, treballeu 

els següents punts:  

 

a) Llista d’elements a millorar/canviar/introduir 

 

 

 

 

 

b) Llista d’elements positius que us agradaria destacar 

 

 

 

 

 

Amb els elements que hi ha a la memòria i altres que el grup pugui conèixer, proveu 

d’establir una sèrie d’indicadors de gestió per a l’organització. 

 

c) Breu llista d’indicadors de gestió de l’organització 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, amb els elements que té el grup, proveu d’imaginar-vos altres maneres de 

realitzar una rendició de comptes de les vostres actuacions que podria tenir l’organització 

al seu abast, a part de la memòria.  

 

d) Llista d’altres maneres de fer la rendició de comptes 


