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Assistents

315
assistents

94,2%
Són socis 

d’ACRA

10,4%
Absentisme



Valoració dels 
assistents

4,3

4,8

4,2

4

4,1

3,7

Valoració global de contingut de la Jornada

Conferència final a càrrec de Begoña Román

Experiències en ACP tarda

Debat obert

Experiències en ACP matí

Conferència inaugural a càrrec de Ricard Faura

Valoració

4,3
valoració 

global de la 
jornada

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

161 
Qüestionaris 

recollits



Evolució valoració nota 
global Jornada

4,4/5 4,4/5 4,3/5

2017 2018 2019



Els assistents opinen
Progressem adequadament

• “Molt bona organització. Excel·lent”.

• “Molt millor aquesta Jornada. Lloc, organització...”.

• “Agraïment per la bona organització. Un 10!!”.

• “Muy interesante el tema tratado y las conferencias”.

• “Aquest any el servei de cuina molt bé”.

• “Molt interessant, he après coses que en un futur m’ajudaran a millorar en el meu treball”.

• “Gracias por hacer una Jornada tan interesante”.

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



Els assistents opinen
Hem de millorar

• “Fa fred a la sala”.

• “Les experiències de la tarda, poc innovadores: són presents al dia a dia de moltes residències”.

• “Un cop comencen les comunicacions, tancar portes. Entrar gent quan la gent explica no està bé”.

• “Més rondes de preguntes després de les ponències petites”.

• “Hubiese sido muy interesante escuchar la experiencia de algún auxiliar, gerocultora o cuidadora de los 

centros exponentes”.

• “El dinar, molt millorable. Poques taules i poc menjar”.

• “Opinión de los asistentes mediante debates sobre la temática. Más participación de los asistentes.    

No hacer una Jornada sobre una temática, sino varias”.

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



Impacte a Xarxes Socials

19 tuits
94 likes
29 retuits
14 mencions
5 nous seguidors

#ACRAJornadaACP
72 tuits

STORIES

21 stories
189 visualitzacions 
(mitjana)
12 mencions

12 nous seguidors

#ACRAJornadaACP
7 publicacions

POSTS

1 post
73 likes*

*Rècord absolut Instagram ACRA


