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Resum executiu 
Els programes de promoció de la salut i de prevenció de riscos en població 

escolar que ofereix l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estan 

encaminats a afavorir el desenvolupament d’hàbits saludables i són 

desenvolupats pel professorat, amb suport de material didàctic, assessorament i 

formació prèvia per part de l’ASPB.  

 

Els programes aborden la prevenció de l’abús de substàncies addictives 

(‘PASE.bcn’, ‘Classe sense fum’ i ‘Sobre canyes i petes’), la promoció 

d’hàbits alimentaris saludables i activitat física (‘Creixem Sans’ i ‘CANVIS’) i 

la prevenció de l’embaràs adolescent i les infeccions de transmissió sexual 

(‘Parlem-ne, no et tallis’). En aquet informe del curs 2013-14, s’inclou també 

l’avaluació de procés d’aplicació de l’estratègia d’elaboració d’un pla d’escola 

de promoció de la salut anomenada ‘Fem Salut!’. Alguns programes s’apliquen 

l’etapa d’Educació Primària i altres al llarg de l’Ensenyament Secundari 

Obligatori (ESO) i primers cursos de Batxillerat i Cicles Formatius.  

 

Al llarg del curs acadèmic 2013-2014, la cobertura dels programes, respecte a 

l’alumnat objectiu ha estat: programa ‘Creixem sans’ (4t de primària) del 

5,4%, programa ‘PASE. Bcn’ (1r d’ESO) del 29,0%, programa ‘Classe sense 

fum’ del 3,9%, programa ‘CANVIS’ (2n ESO) del 43%, ‘Sobre canyes i petes’ 

(3r d’ESO) del 36,1%, i ‘Parlem-ne; no et tallis!’ (preferentment 4r d’ESO) del 

34,7%. A més l’estratègia Fem Salut! (escoles de primària i secundària) s’ha 

desenvolupat en 22 centres. A excepció del PASE, el descens observat durant 

els anys anteriors als  diferents programes escolars sembla haver-se detingut i, 

fins i tot s’observa un lleuger increment respecte els anys immediatament 

anteriors. En el cas del Fem Salut! i el ‘Classe sense fum’ es percep una 

tendència a l’estabilització. La cobertura dels programes manté una desigual 

distribució territorial. El districte de Sant Martí es situa sistemàticament a la 

cua en tots els programes, arribant a tenir 10 vegades menys seguiment en 

alguns dels programes que altres districtes.  
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El professorat participant en l’aplicació dels programes en fa una avaluació 

final a través d’una equesta que permet aprofundir en diversos aspectes, 

identificar punts febles i introduir elements de millora. Al curs 2013-14 es van 

inscriure 740 aules i la taxa de resposta va ser del 67.3%.  

 

L’ASPB ofereix al professorat que aplica els programes una sessió formativa 

prèvia a la seva’aplicació a l’aula. La majoria del professorat que implementa 

els programes són dones entre 41 i 46 anys d’edat,. El percentatge d’assistència 

a aquesta formació és baix. Tanmateix, la formació rebuda és molt ben 

valorada pel professorat immediatament després de la seva finalització però, un 

cop s’ha aplicat el programa la puntuació de la formació disminueix. Això pot 

estar relacionat amb el fet que l’aplicació del programa els fa més conscients 

de les necessitats de formació de les què prèviament no n’eren conscients.  

 

La majoria dels professors/es desenvolupen els programes en hores de tutoria i 

en els cursos per als quals estan indicats; excepte el programa ‘CANVIS’, el 

qual s’aplica en més del 35% dels casos a primer d’ESO enlloc de segon. La 

satisfacció global del professorat vers els programes és molt elevada i la 

majoria manifesta la intenció de repetir la seva aplicació.  

 

S’ha produït un sensible augment en la taxa de resposta a l’enquesta 

d’avaluació per part del professorat respecte dels anys previs, cosa que pot ser 

deguda a l’exigència d’aquest tràmit per poder rebre el certificat del curs. 

 

Entre les barreres per al desenvolupament dels programes, el professorat 

manifesta escassa disponibilitat de temps, fet que està en consonància amb el 

descens de l’aplicació de les darreres unitats dels programes. Això comporta 

deixar d’introduir conceptes o deixar de treballar temes considerats com a 

bàsics per a cada programa. La millor senyalització de les activitats 

imprescindibles i la possibilitat de sintetitzar o reduir algunes parts podrien 

permetre que el professorat pogués adaptar els programes a la seva 

disponibilitat de temps i als imprevistos que vagin sorgint durant el curs 

escolar. Destaca l’escassa implementació de les activitats a treballar amb les 
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famílies de l’alumnat en els programes ‘PASE.bcn’ i ‘Sobre canyes i petes’. Hi 

ha una certa percepció de que alguns contextos i materials estan una mica 

obsolet per la qual cosa es valorarà la seva actualització per a properes 

edicions. 

 

Al curs 2013-2014, s’ha comptat amb les valoracions de l’alumnat sobre el 

programa ‘Parlem-ne; no et tallis!’, però amb una taxa de resposta només el 

5,5% cal cercar maneres per incrementar-la, abans d’estendre aquesta nova 

línia d’avaluació a la resta de programes. De les respostes rebudes es desprèn 

una bona acceptació de les activitats dins del programa per part de l’alumnat, 

excepte pel que fa alguns continguts considerats repetitius o ja sabuts, els 

problemes d’actitud dels companys/es de classe i l’excessiu pes d’algunes 

unitats (SIDA) sobre altres. 
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Resumen ejecutivo 
Los programas de promoción de la salud y de prevención de riesgos en 

población escolar que ofrece la Agencia de Salud Pública de Barcelona 

(ASPB), están encaminados a favorecer el desarrollo de hábitos saludables y 

son desarrollados por el profesorado, con apoyo de material didáctico, 

asesoramiento y formación previa por parte de la ASPB.  

 

Los programas abordan la prevención del abuso de sustancias adictivas 

(‘PASE.bcn’, ‘Classe sense fum’ y ‘Sobre canyes i petes), la promoción de 

hábitos alimentarios saludables y actividad física (‘Creixem sans’ y ‘CANVIS) 

y la prevención del embarazo adolescente y las infecciones de transmisión 

sexual (‘Parlem-ne, no et tallis!’). En este informe del curso 2013-14, se 

incluye también la evaluación del proceso de aplicación de la estrategia de 

elaboración de un plan de escuela de promoción de la salud denominado ‘Fem 

Salut!’. Algunos programas se aplican algunas de ellas en la etapa de 

Educación primaria, y otras a lo largo de toda la Enseñanza Secundaria 

Obligatorio (ESO) y primeros cursos de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

A lo largo del curso académico 2013-2014, la cobertura de los programas, 

respecto al alumnado objetivo, ha sido: programa ‘Creixem sans’ (4º de 

primaria) del 5,4%, programa ‘PASE. Bcn’ (1º de ESO) del 29%, programa 

‘Classe sense fum’ del 3,9%,  programa ‘CANVIS’ (2º ESO) del 43%, ‘Sobre 

canyes i petes’ (3º de ESO) del 36,1%, y ‘Parlem-ne, no et tallis!’ 

(Preferentemente 4º de ESO) del 34,7%.  Además, la estrategia ‘Fem Salut!’ 

(escuelas de primaria y secundaria) se ha desarrollado en 22 centros. A 

excepción del PASE, el descenso observado durante los años anteriores en los 

diferentes programas escolares parece haberse detenido, e incluso se observa 

un ligero incremento respecto a los años inmediatamente anteriores. En el caso 

del ‘Fem Salut!’ y el ‘Classe sense fum’ se percibe una tendencia a la 

estabilización. La cobertura de los programas mantiene la desigual distribución 

territorial. El distrito de Sant Martí se sitúa sistemáticamente en la cola en 

todos los programas, llegando a tener 10 veces menor seguimiento que algunos 

programas de otros distritos.   
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El profesorado participante en la aplicación de los programas hace una 

evaluación final a través de una encuesta que permite profundizar en varios 

aspectos, identificar puntos débiles e introducir elementos de mejora. En el 

curso 2013-14, se inscribieron 740 aulas la tasa de respuesta fue del del 67,3%.  

La ASPB ofrece al profesorado que aplica los programas una sesión formativa 

previa a su aplicación en el aula. La mayoría del profesorado que implementa 

los programas son mujeres entre 41 y 46 años de edad.. El porcentaje de 

asistencia a esta formación es baja. Sin embargo, la formación recibida es muy 

bien valorada por el profesorado inmediatamente después de su finalización , 

pero una vez se ha aplicado el programa la puntuación de la formación 

disminuye.. Esto puede estar relacionado con el hecho que la aplicación del 

programa las hace más conscientes de las necesidades de formación de las que 

previamente no eran conscientes.   

 

La mayoría de los profesores/se desarrollan los programas en horas de tutoría y 

en los cursos para los cuales están indicados; excepto el programa ‘CANVIS’, 

el cual se aplica en más del 35% de los casos en 1º de ESO en lugar de en 2º 

curso. La satisfacción global del profesorado verso los programas es muy 

elevada y la mayoría manifiesta intención de repetir su aplicación. En los 

cuatro programas, no siempre se consigue la aplicación de la totalidad de las 

unidades planificadas.  

 

Se ha producido un sensible aumento en la tasa de respuesta de la encuesta 

evaluación por parte del profesorado respecto a años previos, cosa que puede 

ser debida a la exigencia de este trámite para obtener el certificado del curso.  

 

Entre las barreras para el desarrollo de los programas, el profesorado 

manifiesta escasa disponibilidad de tiempo, hecho que está en consonancia con 

el descenso de la aplicación de las últimas unidades de los programas. Esto 

comporta dejar de introducir conceptos o dejar de trabajar temas considerados 

como básicos para cada programa. La mejor señalización de las actividades 

imprescindibles y la posibilidad de sintetizar o reducir algunas partes podrían 
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permitir que el profesorado pueda adaptar los programas a su disponibilidad de 

tiempo y a los imprevistos que vayan surgiendo durante el curso escolar. 

Destaca la escasa implementación de las actividades a trabajar con las familias 

del alumnado, en los programas ‘PASE.bcn’ y ‘Sobre canyes i petes. La 

valoración del material como poco actualizado y de los contenidos como 

repetitivos son dos aspectos que también destacan en las evaluaciones de este 

año.  

 

Para el curso 2013-2014, se ha contado con las valoraciones del alumnado 

sobre el programa ‘Parlem-ne, no et tallis!’, pero con una tasa de respuesta de 

tan solo 5,5% hay que buscar maneras para incrementarla, antes de extender 

esta nueva línea de evaluación al resto de programas. De las respuestas 

recibidas se desprende una buena aceptación de las actividades dentro del 

programa por parte del alumnado, excepto en cuanto a algunos contenidos 

considerados repetitivos y ya sabidos, los problemas de actitud de algunos 

compañeros/as en clase, y el excesivo peso de algunas temáticas (SIDA) sobre 

otras. 
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Introducció 
 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ofereix programes de 

promoció de la salut i de prevenció de riscos, adreçats a la població escolar i 

encaminats a afavorir el desenvolupament d’hàbits saludables. La majoria del 

programes són desenvolupats pel professorat amb el suport de material 

didàctic, assessorament i formació prèvia per part de l’ASPB, comptant amb 

les professionals del  Servei de Salut Comunitària (SESAC) com a referents de 

proximitat.  

 

En finalitzar el curs, el professorat participant en cada programa, així com 

l’alumnat participant en el programa ‘“Parlem-ne; no et tallis!’ van respondre 

una enquesta per a l’avaluació anual, cosa que serveix per al seguiment dels 

programes i per introduir elements de millora i d’actualització. 

 

En aquet informe del curs 2013-14, s’inclou també l’avaluació de procés del 

programa ‘Creixem Sans’, que es fa a 4t curs d’educació primària, així com el 

concurs ‘Classe sense fum’ adreçat a l’alumnat de 1r i 2n curs d’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO), i l’estratègia ‘Fem Salut!’, en la què participen 

tant escoles de primària com de secundària. 

 

En aquest informe es presenta l’avaluació del curs escolar 2013-2014. 
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Programa ‘Creixem Sans’ 
 

Aquest programa es deriva del projecte de Prevenció de la Obesitat Infantil a 

Barcelona (POIBA) i l’àmbit d’aplicació és l’educació primària.  

 

‘Creixem Sans’ és un programa de prevenció de l’obesitat infantil indicat 

adreçat a l’alumnat de 4t curs d’educació primària. El programa consta de tres 

mòduls de treball, ‘Creixement: pes i alçada. Valoració de la imatge corporal’ 

(amb dues unitats), ‘Alimentació i nutrició’ (amb cinc unitats) i ‘Activitat 

física i descans’ (amb dues unitats). Va ser dissenyat l’any 2011 i al llarg dels 

cursos 2011-12 i 2012-13 es va aplicar només en el grup d’escoles que van 

participar en la fase pilot.  

 

El curs 2013-14 ha estat el primer en el què es va oferir a totes les escoles de la 

ciutat de Barcelona i es van inscriure 18 centres de primària arribant la 

cobertura a 707 alumnes (5,4%). La taxa de resposta del professorat a 

l’enquesta d’avaluació va ser del 66,6% (n=20), el que representa 527 alumnes 

que han participat en el programa (77,8%). 

 

L’edat mitjana del professorat que va valorar el programa era de 41 anys i un 

75% eren dones. A la Figura 1 es presenta l’assistència a la formació prèvia ala 

implantació del programa..  
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Figura 1. Percentatge d’assistència a la formació sobre el programa ‘Creixem 

Sans’. Curs 2013-14 

 
 

Font: Enquesta d’avaluació del programa, curs 2013-14. 

 

La formació prèvia es va impartir al mes de novembre de 2013 i va consistir en 

un taller de formació del qual se’n van fer dues edicions, i en total van assistir 

16 mestres de 4rt curs de primària. La seva edat mitjana va ser de 43,2 anys. 

Un cop acabades les dues edicions, tot el professorat assistent el van trobar 

molt o força interessant, molt o força útil, molt o força pràctic i molt o força 

clar. La puntuació mitjana de satisfacció global amb la formació va ser de 9,5 

(en una escala de 0 a 10), i l’atenció rebuda de 9,7 sobre 10. El 68,2% del 

professorat participant va desenvolupar el programa durant l’espai de tutoria. 

 

 

La mitjana de temps de dedicació del professorat a tot el programa va ser de 

8,1 hores en 8,7 dies. 

 

El programa ‘Creixem Sans’ té vuit unitats, set d’elles per desenvolupar a 

l’aula i una que es planteja com accessòria, a realitzar amb la família. En un 

36,4% de les aules es van fer les vuit unitats. Un 13,6% del professorat va 

declarar no haver pogut treballar tot el que estava planificat en el programa. 

 

Actual 
convocatòria, 

45% 

Convocatòries 
anteriors; 10% 

No assistència 
per haver aplicat 
ja el programa; 

10% 

No assistència 
per altres raons; 

35% 
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A la Figura 2 es presenta el percentatge d’aules on es van aplicar cadascuna de 

les unitats que formen el programa ‘Creixem Sans’. Les dues unitats amb 

compliment més baix són la que treballen els nutrients i al final de 

recapitulació i síntesi. La resta s’han realitzat en més del 75% de casos. 

 

Figura 2: Percentatge d’aules on es van aplicar les diferents unitats. Programa 

‘Creixem Sans’. Curs 2013-14. 

Font: Enquesta  d’avaluació del programa, curs 2013-14. 
 

Els professorat va valorar, en una escala de 0 a 10 l’interès i la comprensió dels 

continguts i el grau de participació de l’alumnatamb puntuacions mitjanes de 

8,1; 8,0 i 8,5 respectivament. 

 

Es va valorar la idoneïtat del programa per a l’edat de l’alumnat amb un 8,6 de 

puntuació mitjana. La valoració del contingut educatiu del programa ser de 8,6. 

La satisfacció amb la formació rebuda (un cop aplicat el programa) i el grau de 

satisfacció global pel programa van rebre una puntuació mitjana de 8,3 i 8,1 

respectivament. El 86,4% del professorat va declarar que tornaria a aplicar el 

programa. El motiu més assenyalat per no tornar a aplicar-lo és que ‘hi ha 

molta propaganda’. 
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A la Taula 1 i a la Taula 2 es mostren els aspectes que més i els que menys van 

agradar al professorat recollits al qüestionari d’avaluació mitjançant pregunta 

oberta. S’han classificat en diverses categories, s’han quantificat i s’ha fet la 

transcripció literal d’alguns dels comentaris més significatius . 
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Taula 1. Aspectes que més han agradat. Valoració del professorat. Programa ‘Creixem Sans’. Curs 2013-14. 

Categoria Nombre total de 
comentaris 

Exemples representatius 
(frases textuals) 

Tema 3 El tema en qüestió que tant afecta als nens d'aquesta edat. 

Materials i organització 9 

 Els materials i les unitats didàctiques proposades són adients a l'edat per a la qual 
està plantejada. 

 La sistematització del Programa, així com la introducció d'activitats de caire 
emocional. 

  Les activitats perquè eren molt dinàmiques. 

Unitats concretes 3 El tema de l'alimentació saludable. 

Resultats 3   Veure la implicació i la motivació per part dels alumnes durant tot aquest procés. 
  Participació de la família en el programa.   

Font: Enquesta d’avaluació del programa, curs 2013-14. 

 

Taula 2. Aspectes que menys han agradat. Valoració del professorat. Programa ‘Creixem Sans’. Curs 2013-14 

Categoria Nombre total 
de comentaris 

Exemples representatius 
(frases textuals) 

Extensió 2 - No poder aplicar en la seva totalitat el programa degut a qüestions de temps. 
 

Logístics 5 - Que el material va arribar tard i no es va poder treballar quan l'havíem programat. 
- El funcionament de la web. 

Mancances 4 

- Poca informació per la part d'activitat física. 
 
- Aprofundir una mica en el vocabulari dels termes que apareixen al llarg dels 
quaderns. 
 

Propaganda 2 - La quantitat de propaganda al llibret. 
Font: Enquesta d’avaluació del programa, curs 2013-14. 
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Conclusions i recomanacions 

La baixa cobertura observada en el programa ‘Creixem sans’ s’explica probablement 

perquè ha estat el seu primer any d’aplicació en la ciutat (els dos cursos anteriors es va 

implementar només a les escoles que participaven en la fase pilot). Es preveu que la 

cobertura augmenti en els propers any a mesura que vagi arribant la informació a 

mestres i centres escolars. La taxa de resposta a l’enquesta d’avaluació va ser del 66% 

de les aules inscrites, el que suposa el 77,8% de l’alumnat inscrit. 

 

Un 55% del professorat que va emplenar el qüestionari no va assistir a la formació 

prèvia a l’aplicació del programa, bé perquè ja havia assistit o ja havia aplicat el 

programa, perquè un company els hi explicava, o per altres motius. Per tant, sembla 

necessari augmentar la captació del professorat, sobretot de centres que actualment no 

estan portant a terme el programa, així com també assegurar l’actualització dels seus 

coneixements respecte el programa. És possible que sigui necessària l’assistència a la 

formació amb una certa periodicitat (mínim cada tres anys), però l’obligatorietat 

d’aquesta exigència tampoc sembla massa convenient. 

 

Globalment, tant la percepció del professorat respecte l’acceptació de les activitats per 

part de l’alumnat, com les valoracions vers la idoneïtat i continguts del programa, reben 

molt bones puntuacions. Això pot ser en part degut a la baixa quantitat de valoracions, a 

que és un programa nou, el professorat porta pocs anys aplicant-lo, i els materials són 

bastant recents i actuals. La satisfacció global és bona i la gran majoria del professorat 

manifesta intenció de tornar a aplicar el programa, però es valora amb una puntuació 

menor a  la resta d’indicadors. 

  

Els resultats de compliment de les unitats són clarament alts, a excepció de dues d’elles. 

La falta de temps és assenyalat com el motiu principal de no arribar a les hores 

planificades, i en les pròpies valoracions es suggeria repartir part del programa amb 

altres assignatures o començar-lo uns mesos abans. 

 

Caldrà tenir en compte les dificultats trobades i expressades pel professorat, 

especialment en els moments en que es plantegi introduir canvis en el programa, però 

tenint sempre en compte l’efectivitat de l’actuació. Els problemes principals semblen 

haver estat de tipus logístic amb l’accés i facilitat d’us de la pàgina web i dels materials 
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adjuntats. També es suggereix la possibilitat d’oferir materials extra de vocabulari i 

activitat física per acabar de consolidar alguns dels conceptes treballats a les sessions. 

 

Assenyalar millor els continguts mínims del temari global i específic de cada tema 

podria ser una eina d’ajuda pel professorat, més tenint en compte que la no consecució 

del programa s’atribueix per aquests a la falta de temps per fer les sessions planificades. 

 



 

15 

Programa ‘PASE.bcn’ 
El  ‘PASE.bcn’ és un programa de prevenció de l’abús de substàncies addictives, 

prioritàriament tabac, indicat per escolars de 1r curs d’ESO. Consta de set sessions a 

l’aula impartides en unes 9 hores aproximadament, més una sessió amb els pares i les 

mares/famílies. 

 

Al llarg del curs 2013-14 van participar al programa ‘PASE.bcn’ 69 centres escolars 

(amb un total de 149 aules), que representen el 31,7 % dels centres d’ ESO que hi ha a 

la ciutat de Barcelona. La intervenció preventiva va arribar a 3.962 escolars, que són el 

29 % dels alumnes de 1r curs d’ ESO de la ciutat. Aquest curs 2013-14 és el tercer en 

què s’observa una davallada de cobertura (Figura 3). La participació en el programa 

depenent del districte, oscil·la entre un 10,4 % que es va donar a Sant Martí, fins el 50,8 

% en el districte d’Horta-Guinardó (Figura 4). 

 

Figura 3. Evolució temporal del percentatge d’alumnat de primer d’ ESO que participa al 

programa ‘PASE.bcn’. 

 
Font: Servei de Salut Comunitària ASPB 
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Figura 4. Percentatge d’alumnes de primer d’ESO que van participar al programa PASE, 

segons districte.  Curs 2013-14

 
Font: Servei de Salut Comunitària. ASPB 

 

Els resultats que es presenten a continuació, provenen dels  101 professors que van 

treballar amb 2.796 alumnes (70,6 % de l’alumnat inscrit) distribuïts en 112 aules 

(75%) de 59 centres escolars (85,5%).. 

 

L’edat mitjana d’aquest professorat era de 45 anys i un 76% eren dones. Veiem a la 

Figura 5 que un 41,6% afirmava haver assistit a la formació realitzada prèviament a 

l’inici del programa, un 10,9% hi havia assistit en convocatòries anteriors, un 34,6% no 

hi havia assistit perquè ja havia aplicat el programa en anteriors edicions, i un 12,9% no 

hi havia assistit per altres motius (com que no s’havien assabentat de la convocatòria, 

falta de temps o que altres companys ja l’havien realitzada). 
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Figura 5. Percentatge d’assistència a la formació sobre el programa ‘PASE.bcn’. Curs 

2013-14  

 
Font: Enquesta d’avaluació del programa, curs 2013-14. 

 

La formació prèvia es va impartir el mes de novembre de 2013, consistint en un taller 

de formació del qual se’n van fer dues edicions. El 100% del professorat assistent el va 

trobar molt o força interessant, molt o força útil, molt o força pràctic i molt o força clar. 

La puntuació mitjana de satisfacció global amb els tallers va ser de 8,6 (en escala 0 a 

10).  
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el va aplicar a 2n curs d’ESO. El 79% del professorat participant va desenvolupar el 
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problemes de temps, se li recomana que doni prioritat a  les unitats 1, 2, 3, 4, 6 i 7 

podent prescindir de la unitat 5. En un 19 % de les aules es van fer les set unitats que 

formen el programa, i un 4% més va poder fer totes menys la 5. Un 39% del professorat 

va declarar no haver pogut treballar tot el que estava planificat en el programa; ‘la 

manca de temps’ fou el motiu principal. 

 

A la Figura 6 es presenta el percentatge d’aules on es van aplicar les unitats que formen 

el programa ‘PASE.bcn’. El compliment de les darreres unitats i de la tercera és inferior 

al de les restants. Destaquem també el baix compliment de la reunió amb les famílies. 

 

Figura 6. Percentatge d’aules on es van aplicar les diferents unitats. Programa 

‘PASE.bcn’. Curs 2013-14. 

 
Font: Enquesta d’avaluació del programa, curs 2013-14. 
 

El professorat va valorar, en una escala de 0 (rebuig total) a 10 (totalment satisfactori), 

l’interès i la comprensió dels continguts per part de l’alumnat i el seu grau de 

participació amb puntuacions mitjanes de 7,3; 7,6 i 7,6, respectivament. 

 

Es va valorar la idoneïtat del programa (amb relació a l’edat de l’alumnat) amb un 7 de 

puntuació mitjana. La valoració del contingut educatiu del programa va rebre una 

puntuació mitjana de 7,1. La satisfacció per la formació rebuda (un cop aplicat el 

programa) i el grau de satisfacció global pel programa van rebre una puntuació mitjana 
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de 7,1 i 6,9, respectivament. El 80,5% del professorat va declarar que tornaria a aplicar 

el programa. Els motius més senyalats per no tornar a aplicar-lo són ‘falta de temps’ i 

‘continguts i materials no adequats per l’edat’. 

 

A la Taula 3 i a la Taula 4 es mostren els aspectes que més i els que menys van agradar 

al professorat, recollits a l’enquestad’avaluació mitjançant pregunta oberta. S’han 

classificat en diferents categories tots els comentaris del professorat (primera columna), 

s’ha comptabilitzat el nombre total de comentaris corresponents a cada categoria 

(segona columna) i s’ha fet la transcripció literal d’alguns dels comentaris més 

significatius i que representen l’opinió més freqüentment manifestada pel professorat 

(tercera columna). 


