
QÜESTIONARI VALORACIÓ 
ACCIÓ FORMATIVA

RESULTATS



DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA
Títol: Enriquint l’acompanyament a la sexualitat d’adolescents i joves: plaers, autocura i 

comunicació 

Data: 8 de novembre de 2021

Durada: 2 hores (10h a 12h)

Format: virtual (Zoom)

Formadores: Laura Arcarons Martí i Carlota Coll Gutiérrez (Cooperativa Mandràgores)

Persones assistents: 23



DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA
Dades del formulari de valoració

Disseny i habilitació de l’enquesta de valoració a través de LimeSurvey

Enviament enllaç al qüestionari: 8 de novembre de 2021

Enviament recordatori qüestionari: 15 de desembre de 2020

Tancament qüestionari i buidatge de respostes: 29 de novembre de 2021

Respostes recollides: 11 (48% de les persones participants)



ORGANITZACIÓ GENERAL



Valora, si us plau, d'1 a 5 (on u és la pitjor puntuació i cinc, la millor) el 

teu grau de satisfacció amb l'organització (inscripció, comunicació, 

atenció rebuda, etc.) de l’acció formativa.
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36%

55%
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Què t’ha semblat la durada de l’activitat?

27%

73%

Massa curta Correcta Massa llarga



Vols afegir cap comentari sobre aquests aspectes?

“Allargaria la durada de la sessió per tal de poder aprofundir en alguns aspectes”.

“Es podrien fer dues sessions per aprofundir més en el tema”.

“He trobat a faltar materials de bones pràctiques reproduint un model d'educació sexual

centrat en la diversitat sexo-afectiva que hem treballat durant la sessió, per la resta tot

bé”.

“Molt interessant els temes i com s'han tractat”.



OBJECTIUS I CONTINGUT

*Valora, si us plau, d’1 a 5 (on u és la pitjor puntuació i cinc, la millor) el grau de satisfacció amb els següents aspectes.



Els objectius de l’acció formativa estaven clarament definits.
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Els continguts impartits van ser coherents amb els

objectius de l’acció formativa.
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Els continguts impartits van ser clars i estructurats.

18% 18%

64%
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Els objectius de l’acció formativa es van assolir

adequadament.
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QUALITAT GENERAL DE 
L’ACCIÓ FORMATIVA



Fins a quin punt podràs aplicar a la teva feina el que has après?

9%

55%

36%

Poc

Bastant

Molt



Valora, si us plau, d'1 a 5 (on u és la pitjor puntuació i cinc, la

millor) en quin grau recomanaries la formació a altres agents del

territori que treballen amb persones joves.
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Vols afegir cap comentari sobre aquests aspectes?

“Ha estat molt bé, potser m'ha faltat parlar de masturbació, però llavors potser caldria

fer una sessió més :)”.

“Crec que no es va aportar molta novetat informativa”.



DOCENTS

*Valora, si us plau, d’1 a 5 (on u és la pitjor puntuació i cinc, la millor) el grau de satisfacció amb els següents aspectes.



Les docents que han impartit l'acció formativa.
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El foment de la participació per part de les docents.

10%

45% 45%
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Vols afegir cap comentari sobre aquests aspectes?

“Ho han fet superbé!”



CONSIDERACIONS FINALS



Sobre quines qüestions vinculades a la sexualitat t’agradaria que tractessin

pròximes accions formatives?

Masturbació (femenina), exploració i autoconeixement del cos.

Plaers amb persones amb diversitat funcional.

Acompanyament en el moment d'embarassos no desitjats.

Treballar amb dinàmiques i activitats pràctiques per treballar amb lxs jovxs.

Diversitat de pràctiques. 

Recursos per a punts informatius en el marc de festes majors i/o oci nocturn.

Treball sobre consentiment i comunicació verbal/no verbal.



ALTRES COMENTARIS



Vols fer-nos cap suggeriment de millora que puguem tenir en compte per a

futures accions formatives?

“Crec que per accions formatives on es pretén generar debat i compartir 

experiències seria bo utilitzar algunes eines col·laboratives o fer alguns exercicis per 

promoure la participació. D'altra banda, crec que també cal valorar si algunes 

d'aquestes formacions poden fer-se en format presencial”.


