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PROJECTE: Accions de sensibilització adreçades a pares,
mares i altres referents familiars
RESULTATS DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ
ANY 2015

INTRODUCCIÓ
SIDA STUDI ofereix sessions que pretenen crear un espai de debat i d’exposició de
dubtes i comentaris respecte a la realitat dels/de les joves en salut sexual i el seu
possible acompanyament des de l’entorn familiar. La duració de les sessions és de dues
hores aproximadament ja que es pot adaptar a la demanda de cada grup.

A continuació presentarem els resultats dels qüestionaris de satisfacció de les accions
de sensibilització per a pares, mares i/o altres referents familiars 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 pares, mares i/o altres referents familiars que contesten aquesta enquesta és
de 13 (9 dones i 3 homes).
L’enquesta de satisfacció avalua diversos aspectes de la intervenció amb una escala que
va de “molt negatiu” a “molt positiu”.
Els Gràfics 37 i 38 presenten els resultats en mitjanes i en proporcions respectivament.
Gràfic 37. Valoració de divesos aspectes de la intervenció
(puntuació mitjana de 1=molt negatiu a 5= molt positiu)
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L’ítem valorat més negativament són els coneixements impartits (3,83/5) i el més ben
valorat és l’interès dels temes tractats (4,83/5).
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Gràfic 38. 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 ACCIONS DE
SENSIBILITZACIÓ PER A PARES, MARES I/O ALTRES REFERENTS FAMILIARS
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.
La primera, la qual un 23,1% del total dels/de les enquestats/des va respondre,
preguntava sobre els aspectes que més havien agradat de la intervenció. La majoria de
les respostes argumentaven que els havia agradat saber la visió dels/de les joves sobre
la sexualitat.
La segona pregunta, resposta pel 61,5%, qüestionava sobre els aspectes que menys
havien agradat de la intervenció. Totes les respostes no destacaven cap tema que els
hagués desagradat.
El tercer ítem obert oferia un espai per valorar la informació rebuda relacionada amb la
sexualitat. D’aquesta pregunta tampoc no se’n van obtenir resultats.
Per acabar, la darrera pregunta oberta donava l’opció d’aportar comentaris o propostes
de millora, un 69,2% va contestar-la. Alguna de les respostes demanava que s’oferissin
exemples de recursos visuals per visualitzar en família.

CONCLUSIONS FINALS
Després de les valoracions fetes d’aquestes accions de sensibilització, es pren nota de la
intenció de cercar més material audiovisual sobre salut sexual per veure en família.
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