
 

 

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER PART 
DELS PONENTS I FORMADORS 

 
Una vegada finalitzades les activitats, la Secretaria de l’ICE envia de forma on-line als 
ponents i formadors una enquesta de valoració sobre la col·laboració. 
 
Aquesta enquesta és anònima i consta de 2 preguntes de resposta tipus Likert (1= molt 
malament; 5= molt bé) i quatre preguntes de resposta oberta (Veure Annex).  
 
En la taula següent es mostren les mitjanes de les puntuacions donades a les preguntes 
quantitatives. 
 

PREGUNTA Puntuació 
mitjana 

1.- Valori l’organització de l’activitat per part de l’ICE 3,94 

2.- Valori la dinàmica i la participació dels assistents 3,8 

TOTAL 3.87 
 
 
Aquestes preguntes s’acompanyen d’un espai per a comentaris, els quals destaquen per 
la valoració molt positiva de l’organització per part de l’ICE.  
 
A continuació es detallen alguns dels comentaris esmentats en relació a l’organització:  
 
 A destacar que l'organització de l'activitat per part de l'ICE la he trobat molt 

eficient 
 Aula en condicions, informació a l'hora, documentació a punt 
 Tot més que correcte en aquest sentit 
 Documentació lliurada a temps; elecció d'aules; com sempre, molt professional 

 

Pel que fa a la dinàmica i la participació  dels assistents, es destaca el següent:  
 
 Bona participació activa i interès per part dels assistents 
 El fet que fallessin persones que s’havien inscrit 

 
 
D’altra banda, les preguntes de resposta oberta fan referència als aspectes positius que 
es destacarien de l’activitat i a propostes de millora a tenir en compte en properes 
edicions. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
En relació als aspectes positius de les activitats realitzades, destaquen especialment: 
 
 L’interès mostrat pels participants i la seva implicació  

 El format de càpsules d’una hora per a determinades formacions concretes, ha 

funcionat molt bé 

 El format tipus seminari, on s’anima els participants a ser actius i a participar  

 Les jornades amb experiències pràctiques dutes a terme 

 La possibilitat d’assajar en el període inter-sessions algunes de les propostes i 

suggeriments apareguts en la primera sessió de treball 

 L’aplicabilitat de la formació 

 
 
 
 
Per altra banda, pel que fa a suggeriments i propostes de millora de cara a futures 
edicions de les activitats, es fa referència, entre d’altres, a les qüestions següents: 
 
 En activitats amb molts assistents, reduir-ne el nombre per facilitar la 

participació 

 Fer alguna acció de cara a les faltes d’assistència de persones inscrites, 

especialment en activitats organitzades a petició de centres o equips concrets 

 Disposar de programari específic per al curs, a l’aula informàtica  

 Disposar de més temps per a debat amb els participants 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 


