
entrevistes a filials

Bages

Girona

Tarragona

Lleida

Vallès Occidental

Balears



Temes tractats

• El qüestionari es va treballar en base a quatre apartats
on es valoraven:

1.- Els serveis generals oferts per l’Acadèmia

2.- La comunicació – informació amb Barcelona

3.- Valoració de  la Formació Continuada en la actualitat

4.- Suggeriments per encarar el futur de la Formació
Continuada. 



Serveis generals de l’academia

De les  respostes es destaca:

• Una bona relació amb Barcelona, que es percebeix
facilitadora.

• És senten recolzats

• Els serveis són correctes

• La xarxa informàtica funciona  molt bé



Comunicació amb Barcelona

• Adequada

• És la necessària

• Arriba correctament

• No es percebeixen demandes en aquest aspecte



Opinions sobre la Situació
actual de la

formació continuada

En general es describeix una situació similar en totes les 
Filials entrevistades:

• Manca d’assistència a les sessions

• Dificultat en engrescar als socis

• Molt poca participació en totes les activitats
programades



Opinions sobre la Situació
actual de la

formació continuada

Es destaquen com possibles motius dels actuals canvis
socials:

• La incorporació de la dona a la professió (amb altres
prioritats domèstiques i familiars)

• El augment de població immigrant amb models de 
conducta diferent

• Una gran oferta formativa

• La informació a l’abast mitjançant les noves 
tecnologies



suggeriments sobre la 
Formació continuada

• Troben a faltar algún curs que es pogués desplaçar a comarques;  
Exemple ;Update per especialitat

• Es necessita contacte presencial. Fer formació més pràctica. 
Organització de tallers.

• Poder oferir incentius; Beques i premis

• En un altre aspecte es menciona treballar en algún curs per obrir-
se a la societat civil: 

divulgació de temes de salut a les escoles

cursos  de prevenció a la població en general

Cursos integradors pels immigrants:  cursos de català



propostes DE FUTUR PER A 
L’ACADEMIA

• En general es demana treballar en la búsqueda d’idees que 
donin sentit a la Institució.

• No deixar de ser una Institució catalana, però amb el criteri
d’unir se a Europa

• S’haurien de fer coses diferents, trobar algun producte útil 
als professionals d’avui, adaptar se a la situació i tecnologia
actual.

• Posicionament de l’Acadèmia. Que sigui un punt de 
referència

• Trobar un element de cohesió


