
EXT2016/1295 - Actualització en normativa penal i processal

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? -> (8 respostes)  (*)

62.50% -  Sí

37.50% -  No

Què ha motivat la teva preinscripció a l'acció formativa? -> (8 respostes)  (*)

62.50% -  L'he escollit per millorar el meu treball

37.50% -  M'he preinscrit a petició del/la meu/va cap

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

12.50% -  Necessito millorar el meu currículum formatiu

Valoració global. L'organització i el funcionament de l'acció formativa han estat correctes -> (8 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 % 12.50 % 25.00 % 37.50 % 8.75

Bloc 2. Acció formativa i impartició

Sobre els objectius i continguts, valora d'1 a 10 les següents afirmacions: -> (8 respostes)  (*)

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

8.75 - Els continguts desenvolupats permeten assolir els objectius previstos

9.62 - 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:  (*)

Horacio López Fernández -> (8 respostes)

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

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

9.38 - Ha prioritzat els objectius més importants del programa

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

Valoració global del/la formador/a  (*)

Horacio López Fernández -> (8 respostes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 % 62.50 % 9.12

En cas de més d'un/a formador/a, valoració global de l'equip docent. Ha treballat de manera coordinada i complementària? -> (3

respostes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.33 % 33.33 % 8.00

Sobre la metodologia, valora d'1 a 10 les següents afirmacions: -> (8 respostes)  (*)

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

9.12 - La interacció entre tots els participants ha estat profitosa

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

8.88 - 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: -> (8 respostes)  (*)

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

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

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

9.00 - El material inclou eines, plantilles, models, etc. que puc aplicar al meu lloc de treball

https://aplicacions.diba.cat/gestforma/hojas/diba/ediciones/encuestarea...

1 de 2 30/11/2016 14:09



Bloc 3. Valoració global

Sobre l'aplicabilitat, valora d'1 a 10 les següents afirmacions: -> (8 respostes)  (*)

8.38 - He assolit els objectius definits al programa

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

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

Valoració global de l'acció formativa -> (8 respostes)  (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 12.50 % 25.00 % 50.00 % 8.88

Descriu un aspecte concret de l'acció formativa que podràs aplicar a la teva feina i que t'ajudarà a millorar -> (7 respostes)

Canvis a la reforma del Codi Penal, assimilació dels diferents delictes.;coneixement del nou codi

penal.;actualitzar una eina que es necessària per a estar al dia en el nostre treball de cada dia.;de 12

horas de formación siempre sacas algo de conocimiento que te ayuda en tu trabajo, pero el nuevo código

penal es una materia tan importante y complica tanto nuestro trabajo que , es muy complicado

definirlo.;Conèixer, a nivell operatiu i pràctic, com aplicar la legislació.;Aplicar a la meva feina les

modificacions del C.P.;l'aplicació de la normativa a tots els ambits del meu treball, amb els continus

canvis legislatius;

Indica els punts forts de l'acció formativa -> (8 respostes)

Un curs, que tot i ser complexe, el formador ha fet servir molts exemples i casos pràctics, fent molt

entenedor el què explicava. El formador és un gran professional que se li nota que li apassiona el seu

treball, éssent molt motivador pels alumnes.;exemples de successos i la seva finalització.;aclarar

conceptes.;El treball de nombrosos casos pràctics;Professionalitat i facilitat per explicar-se, per part del

formador.;pocos puntos fuertes, la gente salio con mas dudas de las que entro al curso-;el formador amb

el seu leguatge clar i proper;les explicacions donades pel formadore son comprensibles i assimilables;

Indica els punts febles de l'acció formativa -> (6 respostes)

Temps molt limitat pel que fa a la complexitat del curs. Haurien de ser més dies.;poca durada.;La

metodologia del curso no ha sido la correcta, nos hemos limitado a resolver una serie de casos practicos,

cuando el nuevo Codigo penal es algo mas.El formador, si es compañero , buen rollo y buena voluntad

por su parte, pero todo el equipo de formadores del señor Francesc Marquez , no ha respondido a mis

expectativas, me aoportó mas conocimiento un solo dia de 4 horas con el Abogado Requena, al cual se le

notaba mas soltura y dominio de la materia.;Manca de temps.;material didàctic previ al curs;el material

previ al curs;

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! -> (8 respostes)  (*)

100.00% -  Sí

0.00% -  No

* Camps obligatoris
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