
Resultats valoració 

IX JORNADA DE LA 

TAULA DE SALUT 

JOVE DEL VALLÈS 

ORIENTAL 

“Suïcidi i autolesions. Com 

treballar-ho” 

 

 

1. Informació general: 

Formulari de valoració enviat a les persones assistents via correu electrònic i obert del 8 al 29 de 

novembre de 2019. 

 Total de persones assistents a la Jornada: 139. 

 Total de valoracions rebudes: 58. 

 

2. Resultats: 

2.1. OBJECTIUS DE LA JORNADA 

La Jornada ha satisfet la vostra expectativa? 

 Sí: 52 

 No: 3 

 Altres: 3 

 

 



Els temes abordats tenen rellevància per la vostra pràctica professional? Mitjana: 8,14/10

 
 

 

2.2. ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA 

L'espai on s'ha realitzat la jornada era l'adequat? Mitjana: 8,84/10 

 

 

Com valoraries la durada de la jornada? Mitjana: 8,71/10 

 

  



Organització de l'esmorzar Mitjana: 9,33/10 

 

 

 

2.3. PONÈNCIA PRINCIPAL (Dr. Villar) 

Valora els continguts de la ponència principal Mitjana: 8,48/10 

 

 

Valora la tasca del ponent Mitjana: 8,62/10 

 
 

 



2.4. TAULA RODONA 

2.4.1. Ponència 1: "Autolesió no suïcida" (Dr. Castro) 

Valora els continguts de la ponència principal Mitjana: 8,52/10 

 
 

Valora la tasca del ponent Mitjana: 8,76/10 

 
 

 

2.4.2. Ponència 2: "Educació emocional i benestar a l'adolescència" (Dra. Garcia) 

Valora els continguts de la ponència principal Mitjana: 8,17/10 

 



Valora la tasca de la ponent Mitjana: 8,43/10 

 

 

 

2.4.3. Ponència 3: "Epidemiologia i estigma relacionat amb el suïcidi en adolescents" (Dr. Castellví) 

Valora els continguts de la ponència principal Mitjana: 7,6/10 

 

Valora la tasca del ponent Mitjana: 7,84/10 

 

 

  



2.5. VALORACIÓ GENERAL 

Quin és el teu grau de satisfacció general sobre la Jornada? Mitjana: 8,45/10 

 

 

Suggeriments i propostes de millora 

19 respostes 

 Creo que politizar el malestar y 

denunciar los abusos que hay en 

psiquiatría es algo necesario. 

Personalmente estoy cansado de la 

dicotomía sujeto-objeto de dentro de la 

pseudociencia de la psiquiatría. 

 Molt bona iniciativa en abordatge 

d'aquesta qüestió. Gràcies a tot l'equip 

organitzatiu. 

 Res a millorar 

 Ampliar amb casos pràctics 

 El ponent principal canviava sense parar 

els power points: si no els has 

d’explicar, no els posis. 

 La ponent d'educació emocional 

semblava que ens vingués a vendre el 

seu producte 

 És interessant que vingui gent de 

l'acadèmia però amb més capacitat 

divulgativa i menys macrodades. Més 

parlant d'afrontar casos concrets i 

problemàtiques que es poden donar i 

menys vendre fum. Personalment em 

van aportar poc. 

 Es podria millorar el so del micròfons, i 

posar un ordinador o plasma davant la 

taula, perquè els ponents no hagin de 

girar el cap per veure els PowerPoint. 

 La visió del projector deficient, no es 

veia be des de el públic. Per la resta 

magnífica matinal de formació. Gràcies. 

 La Sala Francesc Tarafa té uns serveis 

(wc) molt deficients ( inodors). 

 email de confirmació a la safata de 

brossa 

 Es va quedar una mica curta de temps, 

valorar la possibilitat d'allargar-la. 

 Crec que caldria incidir més en les 

causes i en els diferents rols que poden 

intervenir a tots nivells 

 El tema tractat és molt important i ampli, 

la Jornada és reduïda per tant contingut. 

 Continuar amb aquest format, està molt 

bé 

 Molt bé, felicitats per tot la gestió i 

contingut 

 Com és habitual en altres actes en que 

he participat a la Sala Francesc Tarafa, 

no s'acaba de cuidar el tema de la 

megafonia i sonorització. Per exemple, 

de l'obra de teatre ens vam perdre 

alguns continguts, cosa que es podia 

haver solucionat amb uns micros de 

diadema. 

 lavabos mes discrets. 



 Valorar també de forma molt positiva la 

interpretació de les dues actius. Tenir 

també la visió de la part de la família i 

de persones supervivents, no únicament 

la visió més tècnica. Bona també la part 

de la ponència principal que al final va 

donar recursos i eines per ampliar 

coneixements i poder agafar idees per 

treballar la prevenció. 

 Crec que es podria haver enfocat el 

tema amb propostes pràctiques o amb 

eines perquè els profesionals puguem 

afrontar el tema en situacions reals en 

l'ambit educatiu. 

 Seguir en la línia d'arribar al màxim de 

professionals possibles, especialment 

de l'àmbit d'ensenyament

Propostes per l'any vinent 

27 respostes 

 relacions entre iguals 

 Mas crítica a las instituciones y valorar 

porqué no se pueden llevar a cabo aquí 

las propuestas que hay en países 

nórdicos. Hacer algo sobre la 

politización del malestar sería bastante 

interesante. 

 Inserció laboral i social i Salut 

 Xarxes socials 

 DROGUES EN L'ADOLESCÈSCIA 

 Abordatge psicoafectiu i relacional: 

Joves transformadors de realitats. 

 Tema de suïcidi en adults 

 Ansietat i depressió; Trastorns 

alimentaris; Resiliència i autoestima; 

Benestar; Relacions afectives i 

sexualitat; Com trencar l'estigma en 

salut mental des de la nostra pràctica 

professional.... 

 LGTBI 

 TDAH, consums i joves, obesitat 

juvenil/alimentació dels joves 

 El maltractament infantil i protocols 

d'actuació davant la detecció 

 Escola de pares d’adolescents. 

 Micromasclismes. 

 més concretament com actuar 

professionalment quan ens trobem una 

situació d’autòlisi 

 ESCOLA PER TOTHOM 

 Addiciones 

 Interseccionalitat en quant a les 

discriminacions 

 Prevenció de l'assetjament sexual en 

adolescents i relacions emocionals. 

 Mutilació genital femenina 

 Recursos per crear ambients i entorns 

anímicament saludables (laborals, 

familiars...) 

 Donaria continuïtat a la temàtica, 

abordant què passa quan es produeix el 

suïcidi i les autolesions, com treballar-ho 

amb el grup d'iguals i abordatge del dol. 

 No se si ja s'ha treballat i si només han 

de ser temes relacionats amb la salut, 

però em preocupa molt quin treball 

podem fer amb les famílies, com podem 

intervenir directament amb elles per 

millorar després en la relació amb els 

seus fills joves i adolescents i per tant 

produir canvis positius en tots els àmbits 

relacionats amb ells. 

 la comunicació familiars amb els i les 

adolescents, com potenciar-les des de 

la tasca educativa. 

 Medicalització, Feina, gènere i salut 

mental, com treballar la intervenció amb 

joves, altres visions per treballar la salut 

mental (conèixer projectes d'altres 

països, altres paradigmes, ...) 

 Conductes disruptives, gestió emocional 

 Abús de substàncies 

 Joves i begudes alcohòliques


