
 
 
 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ RESIDENTS 
 

1ª Especialització “Abordatge de les grans síndromes 

digestives” Curs on-line 
 

(Puntuació de 0 a 10) 

 

1. Et sembla útil la formació que estàs rebent?  9,48 
 

2. El ritme del curs et sembla adequat?  6,36 
  

3. El curs està responent a les expectatives que en tenies?  9,0 
 

4. Amb aquest curs estàs millorant els coneixements que tenies sobre els temes 
tractats?  9,2 
 

5. La relació de teoria i casos clínics et sembla adequada?  9,1 
 

6. Quina valoració dones al material rebut? 
Diarrea aguda  7,8 
Diarrea crònica  7,8 
Hemorràgia digestiva alta  9,1 
Hemorràgia digestiva baixa  8,8 
Disfàgia  9,0 
Ascites  9,1 
Dolor abdominal  (Pendent) 
Obstrucció intestinal  (Pendent) 
Restrenyiment  (Pendent) 
Icterícia  (Pendent) 
Alteració de les proves hepàtiques  (Pendent) 
 

7. Recomanaries els curs a altres residents? 
Tots els residents el recomanarien. 
   

8. Destaca aspectes positius (entre parèntesi nombre d’alumnes) 
Obligació d’estudi constant  i estructurat durant la residència (formació 
continuada)  (x6) 
Eines útils pel maneig pràctic assistencial  (x5) 
Unificació de coneixements i formes de treballar de diferents centres  (x2) 
Conèixer residents i adjunts d’altres hospitals  (x3) 
Discussió de temes controvertits  (x1) 
Repàs i actualització general (recurs important per la pràctica clínica)  (x2) 
Utilitat dels continguts i del coneixement  (x3) 
Molt bon material didàctic  (x4) 
Tracte proper amb professors molt involucrats  (x2) 

PROPOSTA de MÀSTER en 

PATOLOGIA DE L’APARELL DIGESTIU 
 

 
 



9. Destaca aspectes negatius (entre parèntesi nombre d’alumnes) 
Dificultat de combinar l’activitat a la planta amb les dates d’entrega de PAC  (x3) 
Durada excessiva de les PAC  (x14) 
Terminis d’entrega de les PAC massa estrictes  (x1) 
Massa dedicació  (x2) 
Ritme massa ràpid de les PAC (suggereixen preguntes amb respostes curtes)  (x3) 
 
 
 
 
 

Reunió “meet the expert” Cardona 16-17 desembre 2017 
 

(Puntuació de 0 a 10) 

 

1. Valoració de la sala:  8,84 
 

2. Valoració dels mitjans audiovisuals:  7,24 
 

3. Valoració dels seminaris:  8,96 
 

4. Valoració dels casos clínics:  8,56 
 

5. Valoració de les conferències sobre aspectes de la comunicació i presentació en 
públic:  8,44 
 

6. Recomanaries la reunió presencial a altres residents?  Sí  9,04 
 

7. Destaca aspectes positius (entre parèntesi nombre d’alumnes) 
Interacció amb altres residents i experts  (x4) 
Motivació per aprendre  (x1) 
L’ambient distès, el temari i la gent i els ponents  (x6) 
Resolució de dubtes, sobre tot als seminaris  (x3) 
Professorat molt assequible, grups petits als seminaris  (x6) 
Lloc molt bonic i agradable  (x3) 
Casos clínics molt útils  (x2) 
Pràctica i repàs de la teoria estudiada  (x3) 
Útil i dinàmic  (x1) 
 

8. Destaca aspectes negatius (entre parèntesi nombre d’alumnes) 
S’hauria de potenciar alguna activitat per treballar en equip  (x2) 
Lluny de Barcelona  (x3) 
Començar el divendres i tenir el diumenge lliure  (x1) 
Seminaris massa curts  (x1) 
Cap de setmana gener /febrer?  (x3) 
Fallada de micròfons i àudio  (x1) 
Cap  (x15) 


