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Activitat Modalitat
Hores 

Lectives

Places 

ofertades
Inscrits Enquestes rebudes

Índex assoliment 

objectius

Valoració 

docents
Aplicabilitat

Índex satisfacció 

general

Disseny d’un itinerari formatiu Semipresencial 10 20 21 17 3,17 3,72 3,88 3,37

El context emocional en la pràctica docent Presencial 5 20 20 17 3,45 3,74 3,58 3,52

El context emocional en la pràctica docent Presencial 5 20 11 6* 2,72 2,77 2,66 2,3

El professionalisme de la docència Semipresencial 10 20 19 13 3,3 3,89 3,69 3,3

Habilitats comunicatives bàsiques en la pràctica docent Presencial 5 20 18 8* 3,18 3,93 3,25 3,25
L’avaluació en el procés de formació. Com s’han d’avaluar els 

residents? Semipresencial 10 30 31 23 3,47 3,93 3,60 3,60

L’ús del feedback en la docència Presencial 5 20 24 13* 3,2 3,82 3,61 3,46

L’ús del feedback en la docència Presencial 5 20 14 5* 3,71 3,86 3,60 4

La salut del resident Presencial 5 20 16 11 3,27 4 3,50 3,45

Motivació i automotivació en la relació tutor-resident Presencial 5 20 20 15 3,56 4 3,73 3,86

El semestre en xifres

10 activitats formatives
3 Semipresencials 

7 Presencials
65 hores lectives 210 places

194 inscrits (un 

92,38%)

128 enquestes rebudes 

(un 65,9% de les 

enviades)

3,30 sobre 4 en 

assoliment dels objectius 

previstos

3,76 sobre 4 

en valoració 

dels docents

3,51 sobre 4 en 

aplicabilitat dels 

coneixements, recursos, 

eines i habilitats 

transmesos en el curs

3,41 sobre 4 en satisfacció 

amb l'activitat formativa

Comentaris i valoracions

Valorem positivament els resultats del primer semestre d'aquest any 2019 tant pel que fa al número d'activitats realitzades, número de participants  i resultats de les activitats, pel que fa a assoliment d'objectius previstos, valoració dels 
 docents (en els tres aspectes sobre que preguntem: el seu nivell de coneixement en la matèria del curs, les seves habilitats per comunicar i transmetre i com ha gestionat al grup). 

Considerem molt important l'alta aplicabilitat (3,51 sobre 4) que manifesten els participants respecte els coneixements, habilitats i continguts dels cursos a la seva tasca tutorial i la valoració dels col·laboradors
 docents, partícips dels programes ja des de la fase de disseny de la activitat, juntament amb la responsable de l'àrea, a més a més d'impartir-les. 

 Tot plegat fa que la satisfacció general expressada pels participants que han enviat l'enquesta de satisfacció sigui d'un 3,41 sobre 4. 
Aquest primer semestre s'han anul·lat 2 activitats programades pel mes de febrer per no arribar al mínim necessari de sol·licituds rebudes per realitzar-les i una altre el mes de març per motius de salut de la docent que l'havia d'impartir. 

Les enquestes de satisfacció s'envien als participants al finalitzar l'activitat formativa. Considerem  representatius i fiables els resultats a partir d'un mínim del 60% de respostes rebudes

Fem la següent equivalència per valorar-ne els resultats de forma quantitativa

Gens amb un 1 /Bastant amb un 2 /Molt amb un 3 /Molt bo amb un 4 per obtenir un percentatge sobre 4 dels diferents apartats sobre els que es pregunta a l'enquesta.
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