
EXT2017/0972 - Poda d'arbust 

00_Avaluació del participant 

Bloc 1. Organització 

  1. Valora globalment si l'organització i el funciona ment de l'acció formativa han estat 
correctes (a nivell de comunicació prèvia, preinscr ipció, etc.), on l'1 és "Gens correcte" i el 
4 "Totalment correcte" -> (1 resposta)  (*)  
 
 

1 2 3 4 Mitjana 

0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 4.00 

 

Bloc 2. Acció formativa i impartició 

  2. Els objectius i continguts de l'acció formativa e stan relacionats amb la meva feina i 
l'entorn públic de treball? -> (1 resposta)  (*)  

 
100.00% -  Sí  
0.00% -  No 

 

  3. Les activitats desenvolupades a l'aula (situacio ns, casos, plantejaments, etc.) m'han 
ajudat a assimilar els continguts? -> (1 resposta)  (*)  

 
100.00% -  Sí  
0.00% -  No 

 

  4. El material de l'acció formativa és adequat per a ls objectius que es pretenen assolir? -> 
(1 resposta)  (*)  

 
100.00% -  Sí  
0.00% -  No 

 

Bloc 3. Impartició >> Formador 

  5. El/la formador/a o l'equip de formadors, ha estat  entenedor/a amb exemples i models 
aplicables a les administracions locals? -> (1 resp osta)  (*)  

 
100.00% -  Sí  
0.00% -  No 



 

  6. Consideres que ha tractat els objectius més impo rtants del programa? -> (1 resposta) 
 (*)  

 
100.00% -  Sí  
0.00% -  No 

 

  7. Valora globalment l'acció docent del/de la formad or/a, on l'1 és "Molt deficient" i el 4 
"Molt bona / Excel·lent"  (*)  
 
Daniel Vilana Riera -> (1 resposta)   

1 2 3 4 Mitjana 

0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 4.00 

 

  8. En cas de més d'un/a formador/a, valora globalmen t si l'equip docent ha treballat de 
manera coordinada i complementària, on l'1 és "Gens  coordinada" i el 4 "Totalment 
coordinada" -> (0 respostes)  
 
 

1 2 3 4 Mitjana 

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.00 

 

Bloc 4. Aula virtual 

  (Nota: Respondre només en el cas que s'hagi emprat una aula virtual a la formació) -> (0 
respostes)  

 

  9. Si per l'acció formativa s'ha emprat un aula virt ual, l'organització dels elements de 
l'aula virtual (materials, eines de comunicació, ac tivitats, etc.) facilita el treball del 
participants? -> (0 respostes)  

 
0.00% -  Sí  
0.00% -  No 

 



  10. El docent mitjançant l'aula virtual ha donat res posta a les necessitats dels 
participants (informació, avisos, feedbacks de les activitats, resolució de dubtes, etc.)? -> 
(0 respostes)  

 
0.00% -  Sí  
0.00% -  No 

 

  11. Valora globalment l'actuació del docent a l'aula  virtual, on l'1 és "Molt deficient" i el 4 
"Molt bona / Excel·lent" -> (0 respostes)  
 
 

1 2 3 4 Mitjana 

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.00 

 

Bloc 5. Valoració global 

  12. Valora globalment si els coneixements i/o habili tats apresos a l'acció formativa són 
aplicables al meu lloc de treball, on l'1 és "Gens aplicables" i el 4 "Totalment aplicables" -> 
(1 resposta)  (*)  
 
 

1 2 3 4 Mitjana 

0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 4.00 

 

  13. Valora globalment l'acció formativa, on l'1 és " Molt millorable" i 4 "Molt bona / 
excel·lent" -> (1 resposta)  (*)  
 
 

1 2 3 4 Mitjana 

0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 4.00 

 

  14. Recomanaries aquesta acció formativa a un/a com pany/a? -> (1 resposta)  (*)  



 
100.00% -  Sí  
0.00% -  No 

 

  15. Descriu un aspecte concret de l'acció formativa  que podràs aplicar a la teva feina i 
que t'ajudarà a millorar -> (1 resposta)  

 

Aplicar diferents tipus de poda segons espècie i epoca.; 

 

  16. Indica els punts forts de l'acció formativa -> (1 resposta)  

 

Las practiques a la zona de treball.; 

 

  17. Indica els punts febles de l'acció formativa ->  (1 resposta)  

 

L'exposició a l'aula.; 

 

Bloc 6. Ajuda'ns a configurar la propera oferta formativa 

  18. Creus que s'hauria de mantenir aquesta acció fo rmativa en l'oferta formativa del teu 
col·lectiu professional? Gràcies per la teva col·la boració! -> (1 resposta)  (*)  

 
100.00% -  Sí  
0.00% -  No 

 

  Si ets empleat d'un Ens Local i vols conèixer altres accions formatives del teu itinerari 
formatiu, les pots consultar mitjançant l'enllaç: h ttp://www.diba.cat/web/formacio/com-#02 
-> (0 respostes)  

 

  Si ets empleat de la Diba i vols conèixer altres acc ions formatives del teu itinerari 
formatiu, les pots consultar mitjançant l'enllaç: 
http://intradiba.diba.cat/web/formacio/com#02 -> (0  respostes)  

 


