
        
  

 

 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, CONVOCATÒRIA 2019 

Participants del programa: 

 
Contractes 
6 mesos 

Contractes 
12 mesos 

Total 
contractes 

Agent cívic/a 7  7 

Ajudant de conserge 2 1 3 

Peó/na de brigada d’obres 5 4 9 

Peó/na de jardineria 8 4 12 

Peó/na de neteja 7 9 16 

Peó/na forestal 2  2 

Personal administratiu 5 5 10 

Personal de neteja a domicili  2 2 

 36 25 61 

 

Qüestionari de valoració del programa 

Al finalitzar el programa es facilita als i a les participants del programa l’accés al 

qüestionari de valoració. Els participants amb contracte de 6 mesos han 

contestat el qüestionari mesos més tard de la seva finalització. 

Total de respostes: 30 

Caracterització de la mostra segons les respostes del qüestionari: 

 

 

 

 



        
  

 

 

 

 

 

 



        
  

 

 

 

Respostes de valoració de l’experiència laboral: 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Les tasques realitzades han estat
adequades

La planificació de l’horari i calendari laboral 
eren adequats

L’experiència laboral ha aportat nous 
aprenentatges

Nivell de satisfacció en la relació amb el
centre de treball

Mitjana total Mitjana 12 mesos Mitjana 6 mesos



        
  

 

Respostes de valoració de les accions formatives. Contractes de 12 

mesos: 

  

  

Respostes de valoració de la coordinació del programa: 

 

 

Valoració de cada acció formativa 

Al finalitzar cada acció formativa s’ha facilitat l’accés al qüestionari anònim i 

voluntari als i a les participants de cada acció. Aquí es presenta la mitjana de les 

respostes agrupades per acció formativa. 

 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

La formació ha aportat nous aprenentatges

La formació t'ha permès millorar a nivell
professional

Les adaptacions a la formació amb eines
telemàtiques han estat adequades

Quin és el nivell de satisfacció amb la
formació rebuda?

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

El contacte amb el personal de coordinació
ha estat ràpid i eficient

S’ha sentit recolzat/da pel personal de 
coordinació

Les comunicacions amb la coordinació l’hi 
ha facilitat la participació al programa

Mitjana total Mitjana 12 mesos Mitjana 6 mesos



        
  

 

 

Valoració del contingut 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral.
Grup 1

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral.
Grup 2

El curs t'aporta nous aprenentatges?

Creus que els continguts són aplicables a la feina?

Et sembla adequat el contingut impartit?

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Intel·ligència emocional. Grup 1

Intel·ligència emocional. Grup 2

El curs t'aporta nous aprenentatges?

Creus que els continguts són aplicables a la feina?

Et sembla adequat el contingut impartit?

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Habilitats de comunicació. Grup 1

Habilitats de comunicació. Grup 2

El curs t'aporta nous aprenentatges?

Creus que els continguts són aplicables a la feina?

Et sembla adequat el contingut impartit?



        
  

 

 

Valoració de l’organització del curs 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral.
Grup 1

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral.
Grup 2

L'ús de l'aula virtual ha facilitat la teva participació al curs?

L’horari és adequat?

El nombre i la durada de les sessions són les adequades?

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Intel·ligència emocional. Grup 1

Intel·ligència emocional. Grup 2

L'ús de l'aula virtual ha facilitat la teva participació al curs?

L’horari és adequat?

El nombre i la durada de les sessions són les adequades?

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Habilitats de comunicació. Grup 1

Habilitats de comunicació. Grup 2

L'ús de l'aula virtual ha facilitat la teva participació al curs?

L’horari és adequat?

El nombre i la durada de les sessions són les adequades?



        
  

 

 

Valoració del personal docent 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral. Grup 1

Igualtat i no discriminació a l'entorn laboral. Grup 2

El/la docent facilita el diàleg entre els/les companys/es?

El/la docent fomenta la participació dels assistents?

El/la docent, facilita l'aprenentatge dels continguts?

El/la docent és competent en el tema que tracta?

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Intel·ligència emocional. Grup 1

Intel·ligència emocional. Grup 2

El/la docent facilita el diàleg entre els/les companys/es?

El/la docent fomenta la participació dels assistents?

El/la docent, facilita l'aprenentatge dels continguts?

El/la docent és competent en el tema que tracta?

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Habilitats de comunicació. Grup 1

Habilitats de comunicació. Grup 2

El/la docent facilita el diàleg entre els/les companys/es?

El/la docent fomenta la participació dels assistents?

El/la docent, facilita l'aprenentatge dels continguts?

El/la docent és competent en el tema que tracta?


