
EXT2016/1296 - El comandament en el procés de formació i desenvolupament dels seus col·laboradors

00_Avaluació del participant (presencial)

Bloc 1. Organització

Respecte a la comunicació prèvia, has disposat d'informació sobre els continguts i els objectius de l'acció formativa amb temps

suficient? -> (4 respostes)  (*)

100.00% -  Sí

0.00% -  No

Què ha motivat la teva preinscripció a l'acció formativa? -> (4 respostes)  (*)

100.00% -  L'he escollit per millorar el meu treball

0.00% -  M'he preinscrit a petició del/la meu/va cap

0.00% -  M'he inscrit per recomanació d'un/a company/a

0.00% -  Necessito millorar el meu currículum formatiu

Valoració global. L'organització i el funcionament de l'acció formativa han estat correctes -> (4 respostes)  (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 8.50

Bloc 2. Acció formativa i impartició

Sobre els objectius i continguts, valora d'1 a 10 les següents afirmacions: -> (4 respostes)  (*)

8.25 - Els objectius definits reflecteixen bé el que jo necessito assolir amb aquesta acció formativa

7.50 - Els continguts desenvolupats permeten assolir els objectius previstos

8.00 - Els continguts desenvolupats estan relacionats amb la meva feina i l'entorn públic de treball

Sobre el/la formador/a o l'equip de formadors, valora d'1 a 10 les següents afirmacions:  (*)

Rosa Oliveras Camps -> (4 respostes)

8.25 - La seva exposició ha estat entenedora, amb exemples i models aplicables a les administracions locals

9.00 - Ha fet servir mitjans i recursos diversos per fer més comprensibles els continguts

8.75 - Ha prioritzat els objectius més importants del programa

9.00 - Ha respost les preguntes i els dubtes plantejats a l'aula

Valoració global del/la formador/a  (*)

Rosa Oliveras Camps -> (4 respostes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 % 75.00 % 0.00 % 8.75

En cas de més d'un/a formador/a, valoració global de l'equip docent. Ha treballat de manera coordinada i complementària? -> (0

respostes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana

? % ? % ? % ? % ? % ? % ? % ? % ? % ? % 0.0

Sobre la metodologia, valora d'1 a 10 les següents afirmacions: -> (4 respostes)  (*)

8.00 - Les activitats desenvolupades a l'aula m'han ajudat a assimilar els continguts

8.25 - La interacció entre tots els participants ha estat profitosa

8.00 - He contrastat les meves propostes amb les dels companys i del/la formador/a

8.00 - Hem analitzat a l'aula diverses possibilitats d'aplicació al lloc de treball (situacions, casos, plantejaments, etc.)

Sobre els materials, valora d'1 a 10 les següents afirmacions: -> (4 respostes)  (*)

8.50 - El material de l'acció formativa ha estat lliurat a temps

8.50 - El material facilitat pel/la formador/a està ben estructurat, és comprensible i actual

8.25 - El material és adequat per als objectius que es pretenen assolir

7.00 - El material inclou eines, plantilles, models, etc. que puc aplicar al meu lloc de treball
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Bloc 3. Valoració global

Sobre l'aplicabilitat, valora d'1 a 10 les següents afirmacions: -> (4 respostes)  (*)

7.50 - He assolit els objectius definits al programa

7.75 - La proposta d'aplicació al meu lloc de treball és viable

8.50 - Recomanaria aquesta acció formativa a un/a company/a

Valoració global de l'acció formativa -> (4 respostes)  (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 % 25.00 % 50.00 % 0.00 % 8.25

Descriu un aspecte concret de l'acció formativa que podràs aplicar a la teva feina i que t'ajudarà a millorar -> (2 respostes)

feedback;Treballar el feedback;

Indica els punts forts de l'acció formativa -> (2 respostes)

Et fa reflexionar i estar en contacte amb altres companys en la mateixa situació.;Exposició clara i

operativa;

Indica els punts febles de l'acció formativa -> (2 respostes)

La durada del curs es totalment insuficient per asolir els objectius marcats. Està be per uan primera toma

de contacte que caldria continuar;Poc temps;

Bloc 4. Ajuda'ns a configurar la propera oferta formativa

Partint de les funcions que desenvolupes al teu lloc de treball, creus que la Diputació de Barcelona hauria de mantenir aquesta acció

formativa en l'oferta formativa que ofereix al teu col·lectiu professional? Gràcies per la teva col·laboració! -> (4 respostes)  (*)

100.00% -  Sí

0.00% -  No

* Camps obligatoris
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