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PROJECTE: Formació de formadors/es que treballen amb
joves
RESULTATS DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ
ANY 2015

INTRODUCCIÓ

SIDA STUDI ofereix cursos que permeten acompanyar a diferents perfils de professionals
que atenen a la població jove en l’adquisició d’eines, coneixements i habilitats per
treballar la promoció de la salut sexual. Les sessions poden ser dues o tres segons la
demanda rebuda i la disponibilitat de l’entitat.

A continuació presentarem els resultats dels qüestionaris de satisfacció de les
formacions per a formadors/es separant els resultats quantitatius i oferint un resum
general en relació als resultats qualitatius al final del document.
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El total de formadors/es que contesten aquesta enquesta és de 23 (16 dones i 7 homes).
L’enquesta de satisfacció avalua diversos aspectes de la intervenció amb una escala que
va de “molt negatiu” a “molt positiu”.
Els Gràfics 35 i 36 presenten els resultats en mitjanes i en proporcions respectivament.
Gràfic 35. Valoració de divesos aspectes de la intervenció
(puntuació mitjana de 1=molt negatiu a 5= molt positiu)
4,65

Professionals

Claredat

Interès dels temes

3,24

4,00

temps dedicat

Valoració global de
la intervenció

4,52

4,26

3,95

Influència en la
vida real

4,78

Utilitat en la vida
diària

4,65

Reflexió generada

4,48

Conexiements

4,30

Tipus d'activitat

4,57

Participació dels
companys/es

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

L’ítem valorat més negativament és el temps dedicat a la intervenció (3,24/5) i el més
ben valorat és la claredat de l’exposició (4,78/5), seguit de l’interès dels temes (4,65/5)
i els professionals que impartien la intervenció (4,65/5).

2

SATISFACCIÓ USUARIS I USUÀRIES – ANY 2015

%

Gràfic 36. Valoració dels diversos aspectes de la intervenció
(proporcions de cada categoria de l'escala)
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A diferència de l’enquesta de satisfacció dels/de les alumnes, no desagreguem els
resultats de l’escala de valoració per sexe perquè hi ha molt pocs participants.
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RESULTATS QUALITATIUS DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE LES FORMACIONS PER
A FORMADORS/ES
A banda de les preguntes sobre valoració dels ítems anteriorment plantejats, l’enquesta
de satisfacció incloïa quatre preguntes obertes relacionades amb diferents aspectes de
les intervencions.
No són significatius els resultats de la primera pregunta (Què t’ha agradat més de la
intervenció?) ja que només una persona la va respondre.
La segona pregunta, resposta pel 52,2%%, qüestionava sobre els aspectes que menys
havien agradat de la intervenció. Una bona part coincidia en que caldria dedicar-li més
temps a les sessions de formació.
El tercer ítem obert – respost pel 47,8% dels/de les enquestats/des- oferia un espai per
valorar la informació rebuda relacionada amb la sexualitat. Alguns/es enquestats/des
remarcaven que havien trobat a faltar informació relacionada amb el gènere i els grups
LGTBI, així mateix remarcaven que mancaven exemples de com afrontar les
intervencions amb adolescents.
Per acabar, la darrera pregunta oberta donava l’opció d’aportar comentaris o propostes
de millora i la resposta comuna era la de felicitar per la formació rebuda.

CONCLUSIONS FINALS
Sota el concepte de les accions de formació s’ha de dir que és complicat oferir més
temps per a les intervencions ja que els formadors tenen els seus corresponents horaris
laborals i s’adapten perquè el major número pugui assistir-hi. Pel que fa a la falta de
suport de materials i dinàmiques, a la nostra pàgina web sobre salut sexual hi podran
trobar tots els recursos que els siguin necessaris.
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