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Informació general 
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Total de persones 
inscrites a la Jornada 

Total de persones 
assistents a la 

Jornada 

Total de valoracions 
rebudes per part del 

públic 

Total de valoracions 
rebudes per part dels 

ponents 

129  121  43  5 



 

Feedback rebut per part de les persones assistents 

 
 
“Aprofito per felicitar-vos! Em va agradar molt, va estar molt profitosa!”  
Tècnica de Joventut 
 

 
“Us volia felicitar per la Jornada que vau organitzar el passat divendres. Els ponents van ser 

molt encertats i la sessió molt dinàmica.”  
Caporal Mossos d’Esquadra 

 

 
“Gràcies per les jornades Irene, molt interessants! Tot i que som del Vallès Occidental estem 
oberts a participar en temes que feu com a Taula de Salut per si feu més formació!” 
Servei d’Assessorament i Informació en Drogues i Pantalles 

 
 

“Des del Prat us volem felicitar sobre la feina a la Jornada. Acabo de fer el qüestionari de 
valoració i us he aportat algunes suggerències. Espero que puguem compartir futures edicions.” 

Responsable del Pla Jove 
 

 
“...res, només felicitar-vos (i agrair-vos ja que hi som) per la jornada d’avui. 

Ha estat superinteressant. 
El moment més simpàtic es quan en David parlava amb tota la pantalla negra (com el futur que 
ens espera amb l’emergència climàtica, he pensat). 
Només ens ha faltat (passar d’excel·lent a matrícula) una visió crítica i educativa del tema. 

Però això –lligar-ho amb el consumisme i el capitalisme, amb l’alienació col·lectiva, i bla bla) ho 
seguirem fent nosaltres cada dia! 
merci a tot l’equip,” 
Tècnic de salut comunitària 

 
 

“Moltes gràcies Irene, molt bona feina!”  
Tècnica de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 
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Resultats formulari de valoració: públic 

Formulari de valoració enviat a les persones assistents via correu electrònic i obert del 10 al 17 
de novembre de 2020. 

 

La jornada ha satisfet la teva expectativa? 43 respostes 

● Sí: 39 (90,7%) 

● No: 1 (2,3%) 

● Altres: 3 (6,9%) 

○ En part no, esperava que fos més pràctica i participativa. Entenc que al ser online ho 
dificulta molt. 

○ Bona informació però mancava l’experiència d’accions de treball amb joves directament. 
○ Una part sí, esperava més recursos a l’hora de tractar la possible addicció... 

 

 

Els temes abordats tenen rellevància per la teva pràctica professional? 43 respostes 

Mitjana: 7,74/10 
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Com valoraries la comunicació per part de l'organització de la jornada? 43 respostes 

Mitjana: 8,79/10 

 

 

Com valoraries la durada de la jornada? 43 respostes 

Mitjana: 8,26/10 
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🎲 🎮 Ponència 1: "Apostes esportives. Nous escenaris dels vells riscos" (D. P. 
Martínez Oró) 

Has assistit a la ponència? 43 respostes 

● Sí: 37 (86%) 
● No: 4 (9,3%) 
● Altres: 2 (4,6%) 

○ No perquè era molt expositiva i es va allargar molt a la primera part repetint conceptes i 
no deixant temps a la part de propostes que era el més interessant. 

○ No vaig poder assistir tota l’estona per urgències laborals. 

 

 

 

Valora els continguts de la ponència principal 41 respostes 

Mitjana: 8,19/10 
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Valora la tasca del ponent 41 respostes 

Mitjana: 8,34/10 

 

 

🎲 🎮 Ponència 2: "Sóc jove i jugo a videojocs. La meva experiència" (D. Renart) 

Has assistit a la ponència? 43 respostes 

● Sí: 38 (88,4%) 
● No: 5 (11,6%) 
● Altres: 0 (0%) 

 

Valora els continguts de la ponència 40 respostes 

Mitjana: 7,4/10 
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Valora la tasca del ponent 39 respostes 

Mitjana: 8,03/10 

 

 

🎲 🎮 Ponència 3: "Per què ens enganxen els videojocs? Disseny de videojocs i 
impacte en les persones" (C. González Tardón) 

Has assistit a la ponència? 43 respostes 

● Sí: 38 (88,4%) 
● No: 4 (9,3%) 
● Altres: 1 (2,3%) 

○ No vaig poder assistir tota l’estona per urgències laborals 

 
 
Valora els continguts de la ponència 42 respostes 

Mitjana: 8,19/10 
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Valora la tasca del ponent 42 respostes 

Mitjana: 8,35/10 

 
 

🎲 🎮 Ponència 4: "Addicció a les apostes esportives i als videojocs: una mirada des 
de la clínica i la recerca" (E. Valenciano & B. Mora) 

Has assistit a la ponència? 43 respostes 

● Sí: 38 (88,4%) 
● No: 4 (9,3%) 
● Altres: 1 (2,3%) 

○ No vaig poder assistir tota l’estona per urgències laborals 

 

Valora els continguts de la ponència 43 respostes 

Mitjana: 8,19/10 

 

8 



 

Valora la tasca del ponent 43 respostes 

Mitjana: 8,28/10 

 

 
Vols compartir alguna reflexió amb els ponents? 5 respostes 

❖ Excel.lent el resum dels professionals 
de HUB i la frescura del ponent antic 
youtuber. 

❖ Felicitar-los, han estat al dia amb 
qüestions molt actuals, molts 
continguts nous dins el món acadèmic. 

❖ Molt ben trobats 

❖ Gràcies per l'esforç d'adaptació als 
moments i les circumstàncies. 

❖ S'agraïria presencia femenina en les 
ponències 

 

 

 

Quin és el teu grau de satisfacció general sobre la Jornada? 43 respostes 

Mitjana: 8,21/10 
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De cara al futur, quin format (presencial / virtual) prefereixes? 43 respostes 

● Presencial: 26 (60,5%) 
● Virtual: 14 (32,6%) 
● Altres: 3 (6,9%) 

○ Estaria genial tenir l’opció de triar. Que sigui presencial però s’emeti per streaming, per 
exemple. 

○ Poder triar si presencial o virtual, donar l’opció. 

○ Només en cas de COVID-19. 

 
 

 

Suggeriments i propostes de millora 11 respostes 

❖ Al ser les Jornades virtuals, fer-les 
durant diferents dies. Potser en 
sessions d'unes 2 hores com a molt. 

❖ Casos d'adiccions, repercussions 
socials i econòmiques, eines per 
superar-ho, seqüeles. 

❖ Donar més eines pràctiques, tècniques o 
situacions de casos reals. Reduir el 
nombre de ponents. Fer xerrada 
específica per a cada àmbit perquè al 
final es parlen moltes coses perquè va 
dirigit a professionals de diferents 
àmbits però això fa que les xerrades no 
acabin de professionalitzar-se. 

❖ Em va sobtar que tots els ponents 
fossin homes, de cara a una pròxima 
jornada m'agradaria que es comptés 
amb la participació de dones o que es 

contemplés una visió femenina en 
aquesta temàtica. 

❖ En cas de fer-ho de forma virtual, estaria 
bé poder gravar la xerrada i poder-la 
escoltar a posteriori, ja que de vegades 
les connexions fallen i costa seguir el 
relat al 100% 

❖ Esmorzar i dinar! :) 

❖ Excel.lent la moderació de la companya. 
Es pot trebalar més en alguna 
experiencia amb joves per poder 
compartir. 

❖ La Jornada se'm va fer pesada per l'alt 
contingut teòric 

❖ Més breu o dividida en dues parts 

❖ Per properes edicions ens agradaria 
poder escoltar la veu del jove, dient i 
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argumentant des del seu punt de vista, 
la situació que es debati en aquell 
moment. 

❖ Vaig trobar a faltar la perspectiva crítica 
però tot molt bé. Molt bé portar també 
una persona usuària (tot i que podia 
haver donat més de sí). Gràcies per tot :) 

 

Propostes per l'any vinent 12 respostes 
Quins temes t'agradaria que s'abordéssin en pròximes jornades? 

❖ Alimentació i trastorns alimentaris. 

❖ Autoconeixement / Autocura i gestió 
emocional 

❖ Autoestima i altres valors i capacitats 
personals per a la prevenció 
d'addiccions. 

❖ Com han afectat (o l'impacte) de les 
pantalles en els joves arrel del COVID 

❖ Drets i deures i joves i competencies VS 
nens que no arriben a motivar-se  

❖ El desànim de bons valors en la 
joventut. 

❖ Estratègies per al professorat per 
encarar el fet que l'institució esta 
canviant en però que qualsevol 
promocioni responsabilitzant-los a 
ells/es del fracàs o èxit de l'alumnat, 
com si alumant i famílies no tinguessin 
res a dir. Minvant la motivació del 
personal que cada cop té més 
burrocràcia, menys hores de 
coordinació… 

❖ Gestió emocional dels joves de 
l'abocament a les relacions a l'espai 
públic. Control de per on es mouen, 
viure dins de l'habitació a casa... els 
efectes pandèmics a les noves relacions 
emocionals. Abús de l'ús de les xarxes 
per relacionar-se etc… 

❖ Joves sense recursos (ni econòmics, ni 
familiars, ni d'habitatge, .... ) totalment al 
carrer, totalment exclosos. Què hi ha per 
a ells? Quines possibilitats tenen? 

❖ L'aparició de les begudes energètiques i 
el consum que en fan els i les joves 

❖ La desmotivacio davant les poques 
expectatives de futur 

❖ Les eines tecnològiques en moments de 
confinament, el format virtual com una 
eina educativa alternativa a l'educació 
presencial. 

❖ Pantalles 

❖ Sexualitat, pornografia, referents dels i 
les adolescents. 

 

En cas de ser possible, t'agradaria rebre l'enllaç al vídeo per poder tornar a veure la Jornada en 
diferit? En cas afirmatiu, escriu aquí el teu CORREU ELECTRÒNIC 25 respostes 
Encara no podem confirmar al 100% que puguem oferir aquesta opció, perquè estem tenint alguns problemes 
tècnics. Una resposta "sí" no és vàlida, perquè no et podrem contactar. 

 

T'agradaria que t'informéssim sobre la Jornada de la Taula de Salut Jove de l'any vinent? En 
cas afirmatiu, escriu aquí el teu CORREU ELECTRÒNIC 36 respostes 
Una resposta "sí" no és vàlida, perquè no et podrem contactar.   
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Resultats formulari de valoració: ponents 

Formulari de valoració enviat a les persones assistents via correu electrònic i obert del 7 al 19 
de novembre de 2020. 

 

La jornada ha satisfet la teva expectativa? 5 respostes 

● Sí: 5 (100%) 
● No: 0 (0%) 
● Altres: 0 (%) 

 

 

La forma en que s'ha enfocat és adequada des del teu punt de vista? 5 respostes 

Mitjana: 9,4/10 
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Com valoraries la comunicació per part de l'organització de la jornada? 5 respostes 
Mitjana: 9,8/10 

 

 

Com valoraries la durada de la teva intervenció? 5 respostes 
Mitjana: 9/10 

 
 

Com valorares l’adaptació al format virtual? 5 respostes 
Mitjana: 9/10 
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Vols compartir alguna reflexió amb la resta de ponents? 1 resposta 

❖ Aportacions molt interessants des de perspectives diferents que permeten entendre la 
complexitat del fenòmen. 

 

 

Quin és el teu grau de satisfacció general sobre la Jornada? 5 respostes 
Mitjana: 9,2/10 

 

 

Suggeriments i propostes de millora 2 respostes 

❖ Major comunicació entre els ponents a 
l'hora d'organitzar els continguts de la 
ponència. En algun moment hi va haver 
solapaments d'informació. 

❖ Donar l'opció als assistents d'enviar 
prèviament preguntes o que puguin 
indicar sobre quins aspectes tenen un 
especial interès 

 
 
T'agradaria que t'informéssim sobre la Jornada de la Taula de Salut Jove de l'any vinent? En 
cas afirmatiu, escriu aquí el teu CORREU ELECTRÒNIC 2 respostes 
Una resposta "sí" no és vàlida, perquè no et podrem contactar. 
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Conclusions  

Algunes xifres: 

 

Propostes de millora: 
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Grau de satisfacció  Mitjana general 

Públic  Ponents  Públic  Ponents 

8,21  9,2  8,16  9,28 

Ponents  Major comunicació entre els ponents a l'hora d'organitzar els continguts de la ponència. En 
algun moment hi va haver solapaments d'informació. 

Donar l'opció als assistents d'enviar prèviament preguntes o que puguin indicar sobre quins 
aspectes tenen un especial interès 

Públic  Al ser les Jornades virtuals, fer-les durant diferents dies.  

Potser en sessions d'unes 2 hores com a molt. 

Casos d'adiccions, repercussions socials i econòmiques, eines per superar-ho, seqüeles. 

Donar més eines pràctiques, tècniques o situacions de casos reals.  

Reduir el nombre de ponents.  

Fer xerrada específica per a cada àmbit perquè al final es parlen moltes coses perquè va 
dirigit a professionals de diferents àmbits però això fa que les xerrades no acabin de 
professionalitzar-se. 

Em va sobtar que tots els ponents fossin homes, de cara a una pròxima jornada 
m'agradaria que es comptés amb la participació de dones o que es contemplés una visió 
femenina en aquesta temàtica. 

En cas de fer-ho de forma virtual, estaria bé poder gravar la xerrada i poder-la escoltar a 
posteriori, ja que de vegades les connexions fallen i costa seguir el relat al 100% 

Esmorzar i dinar! :) 

Excel.lent la moderació de la companya.  

Es pot trebalar més en alguna experiencia amb joves per poder compartir. 

La Jornada se'm va fer pesada per l'alt contingut teòric 

Més breu o dividida en dues parts 



 

 

Propostes del públic sobre temàtiques per futures edicions: 

❖ Alimentació i trastorns alimentaris. 

❖ Autoconeixement / Autocura i gestió 
emocional 

❖ Autoestima i altres valors i capacitats 
personals per a la prevenció 
d'addiccions. 

❖ Com han afectat (o l'impacte) de les 
pantalles en els joves arrel del COVID 

❖ Drets i deures i joves i competencies VS 
nens que no arriben a motivar-se  

❖ El desànim de bons valors en la 
joventut. 

❖ Estratègies per al professorat per 
encarar el fet que l'institució esta 
canviant en però que qualsevol 
promocioni responsabilitzant-los a 
ells/es del fracàs o èxit de l'alumnat, 
com si alumant i famílies no tinguessin 
res a dir. Minvant la motivació del 
personal que cada cop té més 
burrocràcia, menys hores de 
coordinació… 

❖ Gestió emocional dels joves de 
l'abocament a les relacions a l'espai 
públic. Control de per on es mouen, 
viure dins de l'habitació a casa... els 
efectes pandèmics a les noves relacions 
emocionals. Abús de l'ús de les xarxes 
per relacionar-se etc… 

❖ Joves sense recursos (ni econòmics, ni 
familiars, ni d'habitatge, .... ) totalment al 
carrer, totalment exclosos. Què hi ha per 
a ells? Quines possibilitats tenen? 

❖ L'aparició de les begudes energètiques i 
el consum que en fan els i les joves 

❖ La desmotivacio davant les poques 
expectatives de futur 

❖ Les eines tecnològiques en moments de 
confinament, el format virtual com una 
eina educativa alternativa a l'educació 
presencial. 

❖ Pantalles 

❖ Sexualitat, pornografia, referents dels i 
les adolescents 

 

Altres:  

● 36 persones ens han comunicat explícitament que volen rebre informació sobre la Jornada del 
2021.   
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Per properes edicions ens agradaria poder escoltar la veu del jove, dient i argumentant des 
del seu punt de vista, la situació que es debati en aquell moment. 

Vaig trobar a faltar la perspectiva crítica però tot molt bé.  

Molt bé portar també una persona usuària (tot i que podia haver donat més de sí). Gràcies 
per tot :) 


