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Quina és la capital de França?

1) Reus

2) París

3) Londres

4) Tòquio
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Quina percepció teniu de la tecnologia com una 
eina per desplegar el model ACP?

1) No és gaire útil perquè es corre el risc de despersonalitzar 
l’atenció.

2) És útil, però molt difícil d’aplicar en els processos habituals 
dels serveis.

3) És útil, però els serveis no estan preparats per aplicar-la 
(estructura i personal)

4) És molt important, sempre i quan hi hagi una planificació 
adequada.
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En relació a les experiències que acabem de 
veure, com valoreu la possibilitat d’aplicar-les 
en els vostres serveis?

1) Són molt difícils d’aplicar en el nostre servei.

2) Es poden aplicar, però es requereix d’un esforç molt 
important.

3) Estem desenvolupant experiències similars.
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Com valoreu el paper de l’administració en el 
foment de l’ús de les tecnologies en el sector?

1) Gens important.

2) Poc important.

3) Bastant important.

4) Molt important
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En la pràctica, quin és el grau de capacitació 
dels professionals respecte l’ús de les 
tecnologies?

1) Escàs.

2) Suficient.

3) Bo.

4) Excel·lent.
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Creieu que hi ha una bretxa digital entre la gent 
gran i la tecnologia?

1) No hi ha cap bretxa.

2) Sí que hi és, però és poc important.

3) Sí que hi és i és bastant important.

4) Sí que hi és i és molt important.



37%

42%

18%

3%

La tecnologia despersonalitza el tracte envers 
l’usuari?

1) Gens d’acord.

2) Poc d’acord.

3) Bastant d’acord.

4) Molt d’acord.
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En relació a les experiències que acabem de 
veure, com valoreu la possibilitat d’aplicar-les 
en els vostres serveis?

1) Són molt difícils d’aplicar en el nostre servei.

2) Es poden aplicar, però es requereix d’un esforç molt 
important.

3) Estem desenvolupant experiències similars.
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Quina percepció teniu de la tecnologia com una 
eina per desplegar el model ACP?

1) No és gaire útil perquè es corre el risc de despersonalitzar 
l’atenció.

2) És útil, però molt difícil d’aplicar en els processos habituals dels 
serveis.

3) És útil, però els serveis no estan preparats per aplicar-la 
(estructura i personal)

4) És molt important, sempre i quan hi hagi una planificació 
adequada.
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