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4a JORNADA ACP D’ACRA
Assistents

350
persones

97,4 %
són socis 

d’ACRA

7,8 %
Absentisme



4a JORNADA ACP D’ACRA
Valoració dels assistents

4,4

4

4,5

4,4

4,3

4,3

4,4

4,5

Valoració global de la jornada

Presentació missions empresarials

Conferència inaugural a càrrec d'Albert
Esteve

Experiències en ACP matí

Debat obert "La persona en el centre de
l'atenció"

Debat obert "Reptes en la implementació
del model ACP, parlem d'inspeccions"

Experiències en ACP tarda

Conferència final a càrrec de Genís Roca

Valoració

4,4
valoració 

global de la 
jornada

Nota: Valoració de l’1 al 5, entenent 5 com la millor puntuació

136 
Qüestionaris 

recollits
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Evolució valoració nota global jornada

4,1/5 4,4/5 4,4/5

2016 2017 2018



4a JORNADA ACP D’ACRA
Els assistents opinen

Hem de millorar

• “Càtering justet. Faltava cafeteria. Hem hagut de sortir per fer el cafè”

• “Pausa-cafè escassa. No hi havia prou sucs i pastes”

• “Més temps a les experiències i a les preguntes dels assistents”

• “He trobat a faltar un espai en el qual es pugui preguntar als ponents”

• “Els micròfons no se sentien bé. El so ha de millorar. La resta de l’acte genial. Molt 

bona feina!” 

• “La tarda massa llarga. Tres hores sense aixecar-se de la cadira és massa... Podria 

haver-hi un tastet”

• “El dinar organitzat ha estat una mica fluix”

• “El llaç groc d’algun ponent no procedeix. No aprofitem la jornada per polititzar!”

Nota: aquests són alguns dels comentaris que vam recollir a la jornada ACP



4a JORNADA ACP D’ACRA
Els assistents opinen

Progressem adequadament

• “La millor jornada de totes! He vingut a totes. Per què no s’imposa l’ACP?”

• “Són molt necessàries jornades com aquesta en aquest sector!”

• “¡Es la primera vez que vengo pero ha sido muy enriquecedor!”

• “Sou uns organitzadors genials. Seguiu així!” 

• “Per un canvi potent impliqueu a polítics, inspectors, directors... Carpeta única 

ja! Involucreu els alumnes, educació! Un 10 de congrés!”

• “Molt interessant. Felicitats!”

• “Experiència molt enriquidora”

Nota: aquests són alguns dels comentaris que vam recollir a la jornada ACP.



4a JORNADA ACP D’ACRA

Moltes gràcies a tots
per la vostra participació!

Ens podeu fer arribar qualsevol altra idea o suggeriment a secretaria@acra.cat


