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Introducció 
 

Amb la finalitat de dissenyar un pla de formació competitiu fa falta 
sempre, com a punt de partida, conèixer les necessitats dels col·lectius als 
quals van dirigides les accions formatives. En aquest cas l’FVMP dissenya un 
pla FC dirigit a els/les treballadors/as de les diferents administracions 
públiques de tot el territori valencià, que parteix de l'escolta activa i de les 
contínues millores que anem introduint en la institució. 

 
En aquests últims anys ens hem caracteritzat per estar al costat de 

col·lectius minoritaris -que també tenen les seues necessitats formatives-, 
ens hem reunit també amb un gran nombre de col·legis oficials per a 
conéixer de primera mà quines són les seues demandes formatives i poder 
dissenyar un pla de formació contínua ad hoc. 

 
En l’FVMP som coneixedors que els esdeveniments canvien cada 

vegada més ràpid, per això les millores, canvis i modificacions s'han anat 
actualitzant any rere any. Hem de procurar anar un pas per davant de les 
administracions amb la condició d'avançar-nos a les noves lleis i processos 
administratius, amb la condició que la ciutadania reba sempre el millor 
Servei Públic possible. 

 
Amb tot l'anterior, tenim l'obligació de realitzar una gestió eficaç dels 

fons públics 
 

• Augmentant el núm. de cursos oferits 

• Innovant en l’oferta 

• Reduint costos superflus 

• Buscant docents capdavanters i competents en les seues 
matèries 

• Millorant la inversió en docència 
 
No volem deixar d'esmentar en aquesta breu exposició introductòria 

que estem molt satisfets dels resultats obtinguts en els últims anys, el 
número de sol·licituds rebudes i el d'accions formatives realitzades és 
proporcional al grau de satisfacció del nostre alumnat. 
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olem recordar que els processos de millora contínua que duem a 

terme des de l'àrea de formació de l’FVMP són 
 
Els ítems a estudiar són els següents: 
 

• Detecció de necessitats 

• Elaboració del projecte d'accions formatives 

• Execució del pla FC 

• Participació 

• Valoració 

• Impacte de la formació en el lloc de treball 
 
Volem aprofitar aquesta memòria per a fer una petició que pensem 

és compartida per tots els promotors de plans de formació contínua, i és el 
poder començar a posar en marxa les accions formatives en el 2n trimestre 
de l'any. L'oferta formativa no s'ha de concentrar en l'últim trimestre, és un 
greu error. 

 

• L'alumnat abandona els seus llocs de treball en el pitjor 
moment de l'any, en el qual es tanca l'exercici i s'aproven uns 
nous pressupostos. 

• Eixe abandó perjudica la ciutadania al no poder realitzar els 
tràmits administratius que necessiten. 

• La impartició i adquisició de coneixements es fa de forma 
precipitada 

 
Dur a terme un pla formatiu amb 101 accions formatives, 149 

docents, espais, aules i equipaments, i 4.000 alumnes/as no és fàcil i es 
poden produir errors indesitjables, per aquest motiu insistim davant 
l'administració autonòmica en la necessitat d'avançar tot el possible el 
moment en el qual es publique la resolució de les ajudes, o bé trobar alguna 
fórmula que permeta posar en marxa accions formatives amb anterioritat a 
la seua publicació. 
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A continuació us comentem algunes dades que segur us resulten 
interessants i us ajuden a conèixer una mica més com estem gestionant i 
organitzant els plans de formació contínua en l’FVMP. Enguany hem rebut 
un total de 18.529 sol·licituds per als 101 cursos oferits, dada que reflecteix 
el bon moment de gestió i fidelitat que l'alumnat té en la formació que 
realitzem. 

 
És molt important que les ofertes formatives que oferim els 

promotors de plans FC siguen complementàries i no redundants. Resulta 
molt més enriquidor comptar amb plans de formació diversos i que els/les 
participants puguen triar entre un ventall de possibilitats. Treballar de 
forma col·laborativa ens ha donat molt bons resultats, com es pot 
desprendre de l'augment de sol·licituds i alumnes/as formats/des. 

 
Tal com hem comentat anteriorment la formació ha de donar 

solucions als canvis que l'administració està experimentant, per això hem 
d'estar molt pendents d'oferir cursos que responguen a aquests canvis (p.e. 
l'Administració Electrònica després de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015) 
i que requereixen de diferents edicions per a intentar cobrir la demanda (per 
a aqueix curs hem rebut 1.145 sol·licituds!!!). 

 
Hem continuat amb la línia de reunions de treball amb col·legis 

professionals i sindicats, i treballar braç a braç amb l'IVAP. Una de les 
propostes que l'IVAP ens va fer va ser que ens encarregàrem de la formació 
que es desenvolupa des de Dir. Gral. de Serveis Socials i Persones en Situació 
de Dependència. Així, hem realitzat 15 accions formatives dirigides a els/les 
professionals dels Serveis Socials de l'administració local, la formació de la 
qual és fonamental per a poder posar en marxa la nova llei de serveis socials. 
 
 És important destacar a col·lació de l'anterior que les accions 
formatives presencials les oferim en les 3 províncies del territori valencià, i 
finalment es posen en marxa allí on la demanda és major, de la mateixa 
manera que programem més edicions d'aquells cursos que han rebut un 
major número de sol·licituds, en detriment d'aquells el nivell d'acceptació 
dels quals no ha aconseguit el mínim exigible que garantisca un correcte 
funcionament d'aquest. 

 

mailto:formacion@fvmp.org


Memòria d’avaluació FC2018 

Pla 2018 de Formació Contínua de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
Àrea de Formació.  

C/ Guillem de Castro, 46 - 1r; 46001 - València; Tel: 963.913.902; c/e: formacion@fvmp.org 
 

6 

 
Les noves tecnologies són una eina fonamental per a aconseguir els 

objectius que ens marquem a l'inici de cada exercici, tenint en compte els 
recursos humans disponibles. En la fase de disseny del pla FC, se li dedica 
especial importància al temps necessari per a depurar (i crear) les eines 
informàtiques adequades. Això ens permet optimitzar al màxim el nombre 
de persones necessàries per a controlar tot el procés formatiu. 

 
En l'anàlisi del pla de formació contínua es tenen en compte els 

següents factors 
 

• Nombre d'accions formatives diferents programades. 
 

• Nombre d'accions formatives totals realitzades. 
 

• Nombre d'accions formatives per àrees.  
 

• Hores lectives per acció formativa. 
 

• Nombre de sol·licituds rebudes (totals, per acció formativa), 
distingint la seua importància en funció de la prioritat amb la 
qual se sol·liciten els cursos. 

 

• Nombre de participants, totals i per acció formativa. 
 

• Distribució de l'alumnat segons la seua àrea geogràfica, la seua 
relació amb l'entitat en la qual treballen, la seua titulació i el 
grup al qual pertanyen. 

 

• Grau de satisfacció d'alumnat i docents. 
 

• Nombre d'EEPP seleccionats i convocats per a cobrir les places 
oferides en cada acció formativa, amb càlcul del ràtio 
seleccionats/places. 

 

• Nombre d'EEPP que renuncien a la convocatòria. 
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• Nombre d'EEPP que accepten a la convocatòria. 
 

• Nombre d'EEPP que accepten la convocatòria i renuncien poc 
abans del començament de l'acció formativa. 

 

• Nombre d'EEPP que no contesten. 
 

• Ràtio EEPP que accepten (i no renuncien posteriorment) a la 
convocatòria/ nombre de places oferides. 

 

• Nombre d'EEPP que acudeixen/realitzen el curs, amb càlcul 
del ràtio participants/núm. de places oferides. 

 

• Nombre d'EEPP que abandonen el curs. 
 

• Nombre d'EEPP que finalitzen amb èxit el curso. 
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Inicialment es van programar 65 accions formatives diferents de les 
que quasi el 80% eren noves respecte al publicat en el 2017 (enfront del 68% 
del 2016) de les quals es van dur a terme 51 (per a un total de 101 cursos). 

 

 
Tenint en compte la demanda es va adaptar el pla per a realitzar un 

total de 101 accions formatives (el 38% superior al programat en 2017 i el 
124 % superior a les del 2016): 

Accions formatives 
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De nou hem tornat a superar el màxim històric de sol·licituds rebudes 

registrat en el 2017 (14.074) per a aconseguir les 18.529: 
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El nombre de places oferides ha arribat a les 3.940 (un 44% superior 

al del 2017, i un 155% respecte al 2016), la qual cosa respecte al nombre de 
sol·licituds rebudes fa un ràtio de 4,70 EEPP/plaça. 

 
Per a facilitar l'accés a les accions formatives en línia/semipresencials 

hem creat un enllaç directe des de l'espai de formació de la nostra web 
corporativa, incloent noves funcionalitats des de l'àrea personal de registre. 

 
En ella els/les EEPP poden veure les accions formatives programades, 

sol·licitar aquelles en les quals estan interessats, veure l'estat de la seua 
sol·licitud -pendent, seleccionat/da, renúncia, no seleccionat/da-, si han 
aprovat el curs en el qual han participat, imprimir-se o descarregar-se un 
justificant d'assistència i veure l'històric de cursos sol·licitats a l’FVMP des 
que aquesta nova web va ser posada en marxa. Les persones registrades 
reben una comunicació immediata quan es publica el nou pla FC. La nostra 
intenció és trobar temps per a continuar desenvolupant aquest espai, crear 
un blog on puguen interactuar amb nosaltres i estar al corrent de les últimes 
novetats en matèria de formació, etc. 

 
Encara que no sabíem quan s'anava a publicar la Resolució per la qual 

es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions destinades al finançament 
de plans de formació per al personal de l'Administració local, publiquem el 
pla FC2018 el 17 de maig 2018 amb dates obertes en els cursos (no es poden 
programar accions formatives fins que no es publica la Resolució amb la 
concessió d'ajudes). 
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Es va fer una publitramesa a totes les entitats locals federades, 

donant-se de termini fins al 2 de setembre de 2018 per a la recepció de 
sol·licituds: 
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En els apartats corresponents d'aquesta memòria parlarem amb més 

detall sobre la selecció de l'alumnat, però ens agradaria recalcar que el fet 
de programar accions formatives presencials realment interessants per a 
els/les participants (tenint en compte les seues inquietuds i necessitats) ha 
fet que disminuïsca la ràtio de persones seleccionades/que confirmen la 
seua assistència, baixant del 174% registrat en el 2017 a un 162% en el 
present exercici (això és, per a completar un curs de 20 places cal 
seleccionar a 32 persones aproximadament). Aquest nombre es redueix al 
124% en el cas dels cursos en línia i semipresencials. 

 
Gràcies a les mesures correctores que hem posat en marxa enguany 

el nombre d'abandons en els cursos en línia (i semipresencials) s'ha reduït 
significativament, encara que aquesta dada continua sent inferior en el cas 
dels cursos presencials. 

 
Com sempre, la pròpia matèria a impartir és la que determina en la 

majoria de les ocasions la metodologia a utilitzar, i encara que el nombre de 
persones que prefereixen realitzar cursos en línia continua sent molt elevat, 
el nombre dels quals prefereixen realitzar accions formatives presencials 
continua sent prou significatiu com per a tindre-les en compte en la 
programació del pla. Sobre aquest tema volem destacar que la preferència 
per les accions formatives semipresencials ha augmentat 
considerablement, fins al punt de superar als que es decanten per cursos 
presencials. Serà una dada a tindre en compte per al pla FC2019. 
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Avaluació de la satisfacció 
 
Tenim clar que la principal eina per a mesurar la satisfacció dels/de 

les participants és el qüestionari de satisfacció que emplenen en finalitzar 
cada acció formativa, però realitzar una selecció el més justa i equitativa 
possible és una mesura proactiva per a aconseguir aqueixa satisfacció. Per 
a això és fonamental l'ús de les noves tecnologies. 

 
En la selecció dels/de les participants es tenen en compte els 

següents criteris (els quals estan publicats en l'espai web de formació de 
l’FVMP perquè qualsevol els poguera consultar): 

 
1. Adequació dels continguts de l'acció formativa al lloc de treball. 
 
2. Prioritat amb la qual sol·licita l'acció formativa. 
 
3. Grau de participació en plans de formació contínua; per ordre, tenen 

major prioritat per a ser seleccionats: 
 
3.1 Els qui havent sol·licitat accions formatives en el passat no hagueren 

resultat seleccionats/as. 
 
3.2 Els qui sol·liciten accions formatives per primera vegada. 
 
3.3 Els qui hagen tingut una participació positiva en exercicis anteriors. 
 
3.4 Els qui en exercicis anteriors hagen renunciat a la convocatòria. 
 
3.5 Els qui havent sigut seleccionats/as en exercicis anteriors NO hagen 

contestat a la convocatòria. 
 

4. Realitzar una distribució equitativa en tot el territori, això és, intentar 
que almenys una persona per ajuntament puga realitzar el curs, donant 
prioritat a les EELL més xicotetes enfront de les més grans. 
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En el qüestionari de satisfacció és important trobar un equilibri entre 

la comoditat per a la persona que el contesta i que la quantitat i qualitat de 
la informació recollida. Les preguntes han de ser les mínimes i el més 
concises possibles, però en nombre suficient i prou extenses perquè la 
informació que d'elles es desprén siga representativa. 

 
Així, en el nostre qüestionari de satisfacció està compost per 19 

preguntes (la 16 és una pregunta diferent segons la persona haja realitzat 
una acció formativa presencial o online) de les quals 8 es contesten amb un 
SÍ o un NO (una d'elles -la 5- demana a més una breu explicació, i una altra 
-la 6- demana triar en quines àrees està el/la participant interessat/da i si hi 
ha algun curs concret específic per al seu lloc de treball que li interesse), 10 
es contesten triant entre diverses opcions i 1 més és de lliure resposta. 

 
En l'exercici 2017 ja unifiquem el model de qüestionari, tant per als 

cursos en línia com per als presencials. L'única diferència consisteix en la 
pregunta 16, en la qual se'ls pregunta als/a les participants en els cursos 
presencials sobre les condicions dels locals on siga impartit l'acció 
formativa, i per la facilitat d'ús de la plataforma de formació als/a les que 
participen en les accions formatives en línia-semipresencials. 

 
És important recordar quants més qüestionaris es responguen per 

acció formativa, més precisos i representatius seran els resultats obtinguts, 
per la qual cosa és normal que el pes dels/de les participants en les accions 
formatives en línia siga superior al dels cursos presencials. Vegem a 
continuació el model de qüestionari. 
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Amb les 19 preguntes del qüestionari de satisfacció avaluem els 

següents paràmetres: 
 

1. Objectius i continguts: 
a.  Has tingut clars els objectius del curs? 
b. En quin grau hi creus haver-los aconseguit? 
c. La selecció dels temes i continguts ha sigut... 

 
2. Metodologia: 

a. Les activitats realitzades t'han semblat... 
b. El mètode seguit per a avaluar els coneixements t'ha 

semblat… 
 

3. Utilitat: 
a. Aquest curs és aplicable a la meua activitat professional 
b. En general aquest curs t'ha semblat... 
c. Recomanaries la realització d'aquest curs? 

 
4. Docència: 

a. Va motivar l'alumnat per a crear un clima positiu i de 
participació? 

b. Tenia uns coneixements adequats? 
c. La dinàmica ha sigut l'adequada? 
d. En general, la labor del/de la docent t'ha semblat... 

 
5. Organització 

• CURSOS PRESENCIALE S: Les condicions dels locals han 
sigut les adequades? 

• CURSOS EN LÍNIA/SEMI: La plataforma de formació en 
línia t'ha semblat fàcil d'utilitzar? 

b. El nombre d'hores del curs ha sigut adequat? 
c. Ha sigut bona l'atenció prestada a l'alumnat per 

l'organització? 
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Les tres preguntes restants són tendents a esbrinar les preferència 

dels/de les participants quant a les accions formatives en les quals estarien 
interessats a participar, el tipus d'accions formatives que prefereix 
(presencials, semipresencials o en línia) i el moment del dia/setmana més 
adequat per a formar-se. 

 
En general els qüestionaris són respostos per la immensa majoria 

dels/de les participants (la indicació per part nostra de dir que és necessari 
la seua resposta per a obtindre el certificat d'aprofitament del curs ajuda a 
això), incrementant-se enguany el núm. de participants en els cursos en 
línia-semipresencials que els contesten (quasi el 100% en els cursos 
presencials i el 85% en les accions formatives online). 

 
Com sol ser habitual, les respostes més extenses solen ser 

contestades per una minoria de l'alumnat, la qual cosa no és important si el 
curs ha funcionat realment bé -l'absència de respostes llargues sol indicar 
que no hi ha hagut problemes- però sí que és problemàtic si s'ha detectat 
algun tipus d'anomalia en el seu funcionament; aqueixes respostes ens 
faciliten la seua detecció i correcció. 

 
Els resultats de les diferents enquestes passades en els cursos 

presencials es bolquen en una base de dades dissenyada a aquest efecte, 
per a posteriorment bolcar mitjançant consultes aqueixa informació en un 
full de càlcul en forma de taules. En el cas dels cursos en línia aquests fulls 
de càlcul són generats automàticament pel sistema Moodle. 

 
Posteriorment totes aqueixes taules s'exporten a un únic full de 

càlcul on la informació recollida es representa gràficament, de manera que 
es puga analitzar amb major facilitat i detall els resultats obtinguts. 
Finalment, tota aqueixa informació es reflecteix en aquesta memòria. 
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Resultats 
 
Abans d'aprofundir en l'avaluació del pla ens agradaria remarcar el 

compromís adquirit per l’FVMP amb la formació contínua dels/de les EEPP 
de l'administració local, estem convençuts que la formació és un pilar 
fonamental en l'optimització dels recursos disponibles en les entitats locals 
en les quals presten els seus serveis, i en la resposta d'aqueixes entitats 
envers la ciutadania. 

 
 
Som els primers a seguir aqueixa màxima: amb la subvenció 

executada en el present exercici (un 49% superior a la del 2017 i un 149% 
més respecte al 2016), i encara que hem actualitzat el preu dels cursos 
online (els quals eren molt baixos), hem format a un 51% més de 
participants que en el 2017, i un 215% més que en 2016.  

 
 
De nou hem reduït de nou els costos per persona formada: som 

sabedors de la importància de fer un ús productiu amb els fons públics 
rebuts i és per això que procurem reduir els costos superflus, millorant els 
de docència per tal de fer un equilibri de la despesa. L’objectiu és formar el 
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màxim nombre de persones possible sense reduir la qualitat dels cursos. 
Actualment doncs el cost per alumne/a format/da és de 75.86€. 
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Participació 
 
 
La participació en l'exercici 2017 va ser molt bona (entorn a un 94% 

de les persones seleccionades van acudir als cursos) enguany vam introduir 
mesures correctores a fi de millorar aqueixa participació, la qual s’ha acostat 
al 100% en l’actualitat. 

 
En les accions presencials de les 565 places oferides van confirmar la 

seua assistència 560 persones (el 99,12%); i en el cas de les accions 
formatives online van accedir a les mateixes 3.405 persones (un 100,89% de 
les places oferides). Finalment han resultat APTES 3.672 persones (un 93,2% 
dels/de les assistents). 

 
Havent rebut tantíssimes sol·licituds (18.529), a més de realitzar 

diverses edicions d'aquells cursos la demanda dels quals així ho aconsellava, 
de cidimosaugmentar el núm. de places disponibles (entre un 10 i un 20%) 
en algunes d'aqueixes accions formativas, cursos la demanda dels quals 
havia desbordat totes les previsions, com el curs Administració Electrònica 
després de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 -1.145 sol·licituds per a les 
50 places inicialment previstes-. 

 
Perquè la informació analitzada siga el més representativa i precisa 

possible, hem separat les dades relatives a les accions formatives 
presencials dels cursos en línia/semipresencials: 
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Creiem que la correcta elecció de les accions formatives presencials 
del pla FC2018 ha tingut un efecte positiu en el nombre de persones que 
són necessàries seleccionar per a cobrir les places oferides, baixant del 
174% en l'exercici 2017 al 162% en el 2018 (és a dir, que si l'any passat calia 
seleccionar a una mitjana de 35 persones per a completar un curs de 20 
places, enguany s'ha reduït aqueix número a 32). 

 
Passant a l'assumpte de les persones que són seleccionades, ens 

confirmen la seua assistència i NO renuncien en l'últim moment a la 
convocatòria, en 27 de les 30 accions formatives programades aquest valor 
és superior al 90% -molt bo-, en 2 del 85% -bo- i en 1 del 75% -acceptable. 

 
Pel que fa a l’assistència pròpiament dita (és a dir, l'assistència a 

cadascuna de les accions formatives) també hem millorat els resultats 
obtinguts en el 2017, augmentant des del 85% fins al 89,20% de mitjana. 
Com podem observar respecte al % de persones que han confirmat la seua 
assistència hi ha prop d'un 10% d'EEPP que «desapareixen», això és, tenen 
plaça reservada però després no es presenten al curs per diferents raons 
(algunes de pes, la majoria injustificades). 

 
El nivell d'assistència a tots i cadascun dels cursos programats no ha 

baixat del 80% en cap cas, després de les mesures correctores introduïdes 
enguany a aquest efecte tenint en compte el nivell d'assistència del 2017, 
on 5 de les accions formatives programades tenien entorn a un 75% 
d'assistència, i altres 5 no arribaven al 75%. De les 565 places oferides han 
acabat acudint 504 persones; analitzant els cursos detalladament, aquests 
són els cursos que han tingut un valor major d'assistència: 

 

• Nòmines i assegurances socials en les AAPP → 105% 
 

• Gestió directa de serveis públics locals → 105% 
 

• Xarxes Socials i Participació Ciutadana 2.0 en els municipis → 
100% 

 

• Reforma de la Llei General Tributària: novetats i aspectes 
pràctics → 100% 

mailto:formacion@fvmp.org


Memòria d’avaluació FC2018 

Pla 2018 de Formació Contínua de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
Àrea de Formació.  

C/ Guillem de Castro, 46 - 1r; 46001 - València; Tel: 963.913.902; c/e: formacion@fvmp.org 
 

28 

 

• Els expedients sancionadors en l'administració local i la seua 
problemàtica → 95% 

 

• Xarxes socials per a mitjans de comunicació → 93,33% 
 

• Mindfulness (3 ed.) → 91,11% 
 

• Agent de Desenvolupament Local → 90% 
 

• Curs pràctic sobre el Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis 
Socials (SIUSS veure.5.7.18) → 90% 

 

• Règim jurídic dels AAPP i procediment administratiu comú 
(Llei 40/2015 i 39/2015) (2 ed.) → 90% 

 

• Intervenció municipal en matèria d'urbanisme, medi ambient, 
activitats recreatives, espectacles i establiments públics (2 ed.) 
→ 90% 

 

• Innovació per a la transformació de la Intervenció Social -88%-
. Aquesta va ser una de les 5 accions formatives diferents 
posades en marxa en col·laboració amb Dir. Gral. de Serveis 
Socials i Persones en Situació de Dependència. 

 

• Registre Civil i Jutjats de pau (2 ed.) → 87,5% 
 

• Mediació familiar (3 ed.) → 85% 
 

• Subvencions: normativa i gestió (2 ed.) → 85% 
 

• Habilitats Socials i emocionals en l'atenció al públic (3 ed.) → 
84,44% 

 

• Gestió de projectes culturals → 80% 
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• La Llei 40/2015 i l'exercici de la competència administrativa: 
manual per a la desconcentració, delegació, avocació, 
encàrrec i suplència → 80% 
 
Com a incís ens agradaria indicar que en els 2 cursos anteriors 
un 95% de les persones seleccionades ens van confirmar la 
seua assistència 

 

• Tractament adequat a persones amb discapacitat, tenint en 
compte la perspectiva de gènere → 80% 

 
En general, podem concloure que el nivell de participació en les 

accions formatives presencials ha sigut molt bo. El nombre d'abandons s'ha 
reduït a un 2,38%, resultant finalment APTES 490 persones. 
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Tenint en compte l'elevat nombre de sol·licituds rebudes, després de 

consultar amb els/les docents la possibilitat d'incrementar el nombre de 
places disponibles en algun dels cursos sense reduir per això la qualitat en 
la docència, decidim augmentar entre un 10 i un 20% les places disponibles 
en aquelles accions formatives que havien rebut una quantitat de 
sol·licituds desorbitada, seleccionant a una mitjana d'un 124% d'EEPP. 

 
Això no solament ens va permetre satisfer la demanda d'un major 

nombre de persones sinó també aconseguir un nivell de participació del 
100,89% -respecte a les places inicialment oferides-. 

 
La facilitat d'accés a aquest tipus de cursos (en poder realitzar-los en 

qualsevol moment del dia -inclosos els caps de setmana- i des de qualsevol 
lloc) és la raó principal que s'hagen de seleccionar un nombre inferior de 
persones (en percentatge) que en el cas dels cursos presencials). 

 
El principal problema que teníem amb aquest tipus d'accions 

formatives era el nombre d'abandons, sempre superior als cursos 
presencials. De nou las mesures correctores introduïdes enguany (d'acord 
amb les conclusions de la memòria d'avaluació de l'exercici anterior) ens 
han permés reduir aqueix %: del 8,73% d'abandons registrat en el 2017 hem 
passat al 4,52%. Com veurem més endavant, la motivació per part de la 
docència té molt a veure, encara que hem d'insistir per a augmentar aqueixa 
motivació. 

 
De les 101 accions formatives programades, 91 han tingut un nivell 

de participació superior al9 0%; només 3 no han arribat al 80% (però 
superior al 76,67%). A altre,89 de les 101 han tingut un nivell d'APTES/AS 
superior al 90%,11 per damunt del 80% (la majoria d'aquestes per damunt 
del 85%) i només 2 han tingut un percentatge d'aprovats inferior: una amb 
el 74,51% i una altra amb el 59,62%. Veient amb major detall aquesta 
informació: 

 

• Primera intervenció policial: Violència de gènere, Delictes en 
les xarxes, Espectacles, Terrorisme gihadista, Menors, Delictes 
d'odi (2 ed.) → 143% 
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• Administració Electrònica després de l'entrada en vigor de la 
Llei 39/2015 (2 ed.) → 123% 

 

• Factura electrònica, Certificat i Signatura electrònica en 
l'administració local (2 ed.) → 116% 

 

• Atenció i tractament de queixes i reclamacions de la 
ciutadania (2 ed.) → 114% 

 

• Llei 19/2013 de Transparència Accés a la Funció Pública i Bon 
Govern → 114% 

 

• Nova Llei de Contractes del Sector Públic, Nivell Bàsic (gr. C1 i 
C2) (2 ed.) → 113% 

 

• Noves tecnologies en la gestió de biblioteques: portal del 
lector, llibre electrònic, col·leccions digitals i multimèdia (2 
ed.) → 110% 

 

• La funció social de la biblioteca pública (2 ed.) → 109% 
 

• Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la CV → 
108% 

 

• Perspectiva de gènere en les AAPP: Plans d'Igualtat → 108% 
 

• L'e-contractació (2 ed.) → 107% 
 

• El Règim d'Incompatibilitats d'els/les EEPP → 106% 
 

• NOVA LOPD (Reglament General de Protecció  de Dades ) (3 
ed.) → 105,33% 

 

• NOVA Llei de Contractes del Sector Públic, N. Avançat (gr. A1 i 
A2) (2 ed.) → 104% 
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• Bases de dades per a l'administració local → 104% 
Encara que el núm. de participants en aquesta acció formativa 
va ser elevat, ha sigut el curs que ha presentat un major núm. 
d'abandons i, per tant, un menor percentatge d'aprovats. 
Estudiades amb deteniment les enquestes observem que 
l'estructura massa densa del curs ha sigut la principal causa 
d'aquests percentatges. Tenint en compte la poca demanda 
rebuda (en comparació amb la majoria dels cursos 
programats), els resultats no aconsellen tornar a programar-la 
en futurs plans. 

 

• Prevenció i atenció integral a les víctimes de la violència de 
gènere en la CV (2 ed.)  → 104% 

 

• Modernització del llenguatge administratiu → 104% 
 

• Renda Valenciana d'Inclusió (5 ed.) → 103% 
Acció formativa posada en marxa en col·laboració amb Dir. 
Gral. de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència. 

 

• L'EBEP: Interpretació i Anàlisi de les últimes reformes → 102% 
 

• Estratègies municipals contra el Canvi Climàtic reducció de la 
Petjada de Carboni Local → 102% 

 

• L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible: reptes i 
oportunitats per a l'administració local → 102% 
Aquest curs és l'altre que ha tingut un % d'aprovats inferior al 
80% (74,51%). 
Vistes les enquestes de nou una mala estructuració del mateix 
va ser la causa principal d'aquests resultats. Ho tindrem en 
compte en el cas tornar a programar-lo. 

 

• Fons europeus per al període 2014-2020 → 102% 
 

• Simplificació administrativa → 102% 
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• Administració sense papers (3 ed.) → 101.33% 
 

• Llenguatge no sexista en l'administració pública → 98% 
 

• Valorar la Dependència → 96% 
3a acció formativa posada en marxa en col·laboració amb Dir. 
Gral. de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència 

 

• Inglés, nivell B1 (2 ed.) → 94% 
 

• Valencià, nivell C2 (2 ed.) → 93% 
 

• Integració de serveis comuns per a la interoperabilitat de les 
AAPP amb les eines gratuïtes de l'AGE (part I): SIA, DIR3, 
INSIDE, ARXIVE, SCPV3 → 92% 

 

• Valencià llenguatge administratiu → 92% 
 

• Inglés, nivell A2 (2 ed.) → 92% 
 

• Valencià, nivell C1 (3 ed.) → 88,67% 
 

• Mesures d'emprenedoria des d'entitats locals → 88% 
 

• Fulls de càlcul  per a l'administració local → 88% 
 

• Estalvi i Eficiència Energètica Municipal → 86% 
 

• El pensament creatiu i la innovació social com a factor de 
millora del sector públic → 84% 

 

• Abordatge de la violència de gènere des de l'àmbit municipal 
(5 ed.) → 83,33% 
4ª acció formativa posada en marxa en col·laboració amb Dir. 
Gral. de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència. 
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• Gestió de Recursos Humans en l'Administració Local → 80% 
 
Les següents accions formatives han tingut un nivell de participació 

inferior al 80%. En concret: 
 

• Integració de serveis comuns per a la interoperabilitat de les 
AAPP amb les eines gratuïtes de l'AGE (part II): ACCEDISCA, 
NOTIFICA, Carpeta ciutadana, REA, APODERA, HABILITA → 
78% 
Aquesta era la segona part del curs. Encara que ho 
desdobleguem en 2 accions formatives diferents finalment 
l'extensió del curs va provocar que les persones seleccionades 
-consultades les mateixes- perderen interés. 
 

• Ofimàtica per a l’administració n local → 78% 
Estudiades les enquestes no hem observat cap incidència 
concreta, de fet van aprovar el curs quasi el 90% dels/de les 
participants. Haurem de replantejar-nos la incorporació de 
cursos d'ofimàtica pura i dura per a futures convocatòries. 
 

• Dependència: Procediment i Tramitació (3 ed.) → 76,67% 
5ª acció formativa posada en marxa en col·laboració amb Dir. 
Gral.  de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència. 
En aquest cas una previsió incorrecta va ser la que va llançar 
aquest resultat, ja que en les edicions on les sessions 
presencials (recordem que es tracta d'un curs semipresencial) 
es van fer a València i Alacant van tindre un 85% i un 97,50% 
de participació respectivament, enfront del 47,50% de l'edició 
realitzada a Castelló. 
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Valoració 
 
 
Com déiem amb anterioritat, els qüestionaris de satisfacció 

(enquestes anònimes que contesta l'alumnat participant en els diferents 
cursos) són la font principal per a valorar cadascuna de les accions 
formatives que formen part del pla FC.  

 
D'acord amb el grau de satisfacció, valorem els cursos tenint en 

compte el següent barem: 
 

• Excel·lent  >= 90% 

• Molt bo  >= 80% i < 90% 

• Bo   >= 70% i < 80% 

• A millorar  <70% 
 
Encara que més endavant veurem amb més detall cadascun dels 

ítems avaluats, ens agradaria avançar que hem millorat els excel·lents 
resultats obtinguts en el 2017. Per a les 101 accions formatives realitzades 
en el 2018 en 14 dels 15 ítems la puntuació ha sigut superior al 90% de 
satisfacció (en 11 d'ells pròxima o superior al 95%), i s'ha millorat la 
valoració en 13 d'aqueixos 15 ítems. En concret: 

 
1. Objectius i continguts  

a. Has tingut clars els objectius … _______________  98,65% 
b. Has aconseguit els objectius … _______________  94,71% 
c. Bona selecció de temes i continguts … __________ 97,42% 
 

2. Metodologia 
a. Activitats útils … ___________________________  94,57% 
b. Avaluació útil … ___________________________  95,08% 

 
3. Utilitat 

a. Aplicable al meu treball … ___________________  95,81% 
b. És un bon curs … __________________________  97,27% 
c. Ho recomanaries … _________________________ 96,44% 
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4. Docent 

a. Motivació … ______________________________  92,55% 
b. Coneixements … __________________________  98,88% 
c. Dinamització … ____________________________ 97,18% 
d. Bo/na en general … _________________________ 97,65% 

 
5. Organització 

a. Atenció a l'alumnat … ______________________  98,74% 
b. Plataforma fàcil d'usar (en línia) ______________  92,72% 
c. Locals en bones condicions (presencials) ________ 91,58% 
d. Duració adequada del curs  ___________________ 85,88% 

 
Només en 2 dels ítems avaluats els percentatges han sigut inferiors 

als obtinguts en el 2017: 
 

• En el 5.b, facilitat d'ús de la plataforma en línia, el 
percentatge de satisfacció ha passat del 96,93% del 2017 al 
92,72% del 2018. 
La raó es deu exclusivament als cursos posats en marxa en 
col·laboració amb la Dir. Gral. de Serveis Socials i Persones en 
Situació de Dependència. Aquests cursos no van tindre una 
correcta preparació, estaven fets per a la plataforma Exe-
Learning i no se'ls va dedicar el temps necessari per a adaptar-
los a la nostra plataforma Moodle; prendrem les mesures 
necessàries perquè no es torne a donar aquesta situació. 
Sense aqueixos cursos, la valoració hauria pujat al 97,07%. 

 

• En el 5.d, duració adequada del curs, el percentatge de 
satisfacció ha passat del 87,26% del 2017 al 85,88% del 2018. 
En aquest percentatge tenen especial incidència algunes de 
les accions formatives presencials, les quals segons el parer 
dels/de les participants haurien de tindre una major duració; 
el veurem amb més deteniment més endavant. 
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Com sempre, analitzarem per separat les valoracions de les accions 

formatives presencials respecte a les en línia/semipresencials perquè 
aquestes siguen el més representatives possibles, mentre la variació d'una 
opinió en un curs presencial afecta més al resultat global del curs que la 
variació d'aqueixa opinió en un curs en línia/semipresencial (simplement pel 
núm. de participants). 

 
 

Vegem primer les accions formatives presencials: 
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Totes les accions formatives han tingut una molt bona acceptació, 

millorant els resultats de l'exercici anterior: 
 
1. Objectius i continguts 

a. Has tingut clars els objectius … _______________  99,35% 
b. Has aconseguit els objectius … _______________  94,80% 
c. Bona selecció de temes i continguts … __________ 97,88% 

 
2. Metodologia 

a. Activitats útils … ___________________________  95,96% 
b. Avaluació útil … ___________________________  96,32% 

 
3. Utilitat 

a. Aplicable al meu treball … ___________________  95,51% 
b. És un bon curs … __________________________  98,61% 
c. Ho recomanaries … _________________________ 97,60% 

 
4. Docent 

a. Motivació … ______________________________  98,97% 
b. Coneixements … __________________________  99,64% 
c. Dinamització … ____________________________ 99,12% 
d. Bo/na en general … _________________________ 99,32% 

 
5. Organització 

a. Atenció a l'alumnat … ______________________  99,45% 
b. Locals en bones condicions ___________________ 91,58% 
c. Duració adequada del curs ___________________ 78,14% 

 
Dels 15 ítems avaluats 14 han tingut una valoració excel·lent -en 13 

pròxima o superior al 95% de satisfacció- destacant el nivell dels/de les 
docents, i 1 ha tingut una bona valoració (el referent a la duració dels 
cursos). Aquesta valoració serà objecte d'un estudi més detallat, per a veure 
quines accions formatives són -segons criteri de l'alumnat- susceptibles 
d'augmentar la seua duració. Vegem ara cadascun dels ítems avaluats, 
detenint-nos en aquelles accions formatives que els seus resultats hagen de 
ser estudiats amb major deteniment. 
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1. Objectius i continguts 
 
Has tingut clars els objectius del curs? 

 
En les 30 accions formatives avaluades més del 95,45% dels 

participants han tingut clars els objectius del curs. 
 

 
En quin grau creus haver aconseguit els objectius del curs? 

 
En 27 de les 30 accions formatives més del 90% dels participants 

creuen que han aconseguit els objectius, en 1 el 86% i en les 2 restants el 
78,57% en una i el 70,59%. Encara que no són resultats per a estudiar en 
profunditat hem comprovat les respostes donades per els/les participants 
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en aquests 2 últims cursos, sense que de les mateixes es deduïsca cap 
incidència destacable. 

 
La selecció de temes i continguts ha sigut… 

 
En 28 dels 30 cursos, més del 93% de l'alumnat creu que ha sigut 

adequada i en les 2 restants, el 85,71% i el 82,35%. 
 
 
2. Metodologia 
 
Les activitats realitzades durant el curs t'han semblat… 

 
En 28 de les 30 activitats més del 92,86% pensen que han sigut 

adequadas, arribant al 78,57% i el 70,59% en les altres 2. 
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El mètode seguit per a avaluar els coneixements, t'ha semblat 

adequat? 

 
En totes les accions formatives més del 90% dels/de les participants 

pensen que ha sigut l'adequat. 
 
 
3. Utilitat 
 
El contingut del curs és aplicable a la meua activitat professional… 

Sent totes les accions formatives d'utilitat per als llocs de treball 
dels/de les participants, en 27 d'elles ho creuen així més del 92%, en 2 més 
del 80% i en l'última el 71,43%. 
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En general aquest curs t'ha semblat… 

 
29 accions formatives han sigut valorades com a excel·lents (més del 

92% de l'alumnat) i 1 com molt bona (85,71% de l'alumnat). 
 
 
Recomanaries la realització d'aquest curs a altres persones? 

 
També aquest apartat has sigut valorat excel·lentment, amb 28 

cursos on més del 90% dels/de les participants recomanarien la seua 
realització a altres persones i 2 més amb un 85% de l'alumnat. 
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4. Docent 
Com comprovarem en cadascun dels ítems avaluats per a la docència, 

aquest és l'apartat que millor valoració ha tingut per part dels/de les 
participants. En TOTS els cursos s'han complit les expectatives que l'alumnat 
tenia quant als/a les docents triats, la qual cosa ens satisfà enormement. 

 
El/la docent va motivar a l'alumnat per a crear un clima positiu i de 

participació? 

En totes les accions formatives més del 92,31% dels/de les 
participants creuen el/la docent va motivar a l'alumnat (en 28 el 100%!). 

 
Els coneixements que el/la docent tenia sobre els continguts, t'han 

semblat adequats? 

En 29 accions formatives el 100% participants creuen que els 
coneixements van ser els adequats, i en 1 el 92,86%. 

mailto:formacion@fvmp.org


Memòria d’avaluació FC2018 

Pla 2018 de Formació Contínua de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
Àrea de Formació.  

C/ Guillem de Castro, 46 - 1r; 46001 - València; Tel: 963.913.902; c/e: formacion@fvmp.org 
 

54 

 
 

La dinàmica plantejada per el/la docent, t'ha semblat adequada? 

 
En 26 dels cursos realitzats el 100% dels participants opina que la 

dinàmica plantejada va ser l'adequada per al tipus de curs impartit, i en els 
4 restants més del 92,86% pensava així. 

 
 
En general, la labor del/de la docent t'ha semblat... 

 
En 27 accions formatives la labor del/de la docent ha sigut bona el 

100% dels/de les participants, i en les altres 3 ho creuen així més del 92%. 
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5. Organització 
 
Ha sigut bona l'atenció prestada a l'alumnat per l'organització? 

En aquest cas, més del 95% de les persones participants en els 30 
cursos opina que l'atenció que ha rebut per part de l'organització ha sigut la 
correcta, aconseguint el 100% de l'alumnat en 27 d'aqueixos cursos. 

 
Les condicions dels locals han sigut adequades? 

En 24 de les accions formatives programades més del 90% dels/de les 
participants creuen que aqueixos locals han complit amb els requisits 
necessaris per a la correcta impartició d'aquesta; en altres 3, més del 80%, i 
en les 3 restants més del 73,68%. Encara que els resultats són molt bons, 
vistes les opinions de la gent una sala amb ordinadors i una aula més gran 
millorarien encara més aqueixos últims valors. 
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El nombre d'hores del curs, ha sigut adequat? 

 
Com en el 2017, aquest ítem és el que presenta una major disparitat 

d'opinions per part de l'alumnat. La duració de les accions formatives és 
excel·lent en 7 dels cursos, molt bona en 11 més, es considera bona en 6, i 
cal replantejar-se la mateixa en els 6 restants. En concret els cursos en els 
quals els/les alumnes/as opinen que haurien de tindre una major duració 
són: 

 

• Curs pràctic sobre el SIUSS veure.5.7.18 (opina així el 66,67%). 

• Gestió de projectes culturals (60%). 

• Xarxes socials per a mitjans de comunicació (50%). 

• Les 3 edicions del curs sobre Mindfulness (31,58% 
 
En resum, l'avaluació de les accions formatives presencials llança uns 

excel·lents resultats, sense cap incidència d'importància a destacar. Per al 
pròxim exercici hem d'analitzar amb deteniment i corregir la duració 
d'alguns cursos, examinar amb més deteniment la idoneïtat d'algunes de les 
instal·lacions, i definir amb major precisió els objectius d'alguns dels cursos. 

 
 

Vegem ara la valoració de les accions formatives en línia i 
semipresencials: 
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Com en el cas de les accions formatives presencials, els 71 cursos en 
línia programats -dels quals 9 eren semipresencials- s'han millorat les 
valoracions obtingudes en el 2017. Dels 15 ítems puntuats 14 obtenen una 
valoració excel·lent (més de l 92% dels/de les participants els valoren 
positivament) i en 1 ho valoren així el 86,14% dels/de les enquestats/des. 
En concret: 

 
1. Objectius i continguts  

a. Has tingut clars els objectius … _______________  97,96% 
b. Has aconseguit els objectius … _______________  94,62% 
c. Bona selecció de temes i continguts … __________ 96,96% 
 

2. Metodologia 
a. Activitats útils … ___________________________  93,18% 
b. Avaluació útil … ___________________________  93,83% 

 
3. Utilitat 

a. Aplicable al meu treball … ___________________  96,11% 
b. És un bon curs … __________________________  95,94% 
c. Ho recomanaries … _________________________ 95,29% 

 
4. Docent 

a. Motivació … ______________________________  86,14% 
b. Coneixements … __________________________  98,11% 
c. Dinamització … ____________________________ 95,24% 
d. Bo/na en general … _________________________ 95,99% 

 
5. Organització 

a. Atenció a l'alumnat … ______________________  98,03% 
b. Facilitat d'ús de la plataforma _________________ 92,72% 
c. Duració adequada del curs ___________________ 93,61% 

 
Encara que hem aconseguit augmentar el nivell de satisfacció de 

l'alumnat respecte a la motivació exercida pels/per les docents, aquest valor 
continua sent l'únic que continua estant per davall del 90%. La tendència 
continua sent a l'alça, però haurem d’incrementar el nostre esforç per a 
situar-lo al mateix nivell que la resta d'apartats. 
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Vegem ara cadascun dels ítems avaluats amb major deteniment. 
 
1. Objectius i continguts 
 
Has tingut clars els objectius del curs? 

 
De les 71 accions formatives avaluades, en 70 d'elles més del 93,49% 

dels/de les participants han tingut clars els objectius, i en 1 el 89,74%. 
 
 
En quin grau creus haver aconseguit els objectius del curs? 

Més del 90% de l'alumnat de 65 cursos ha aconseguit els objectius. 
En altres 5 més 80%, i en 1 més el 77,42%. 
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La selecció de temes i continguts ha sigut… 

 
Com succeeix amb els objectius, la selecció dels temes i continguts es 

considera com a adequada en quasi la totalitat de les accions formatives 
programades. Només en 2 menys del 90% de l'alumnat pensava així, en 
concret el 84,62% i el 88,57%. 

 
2. Metodologia 
 
Les activitats realitzades durant el curs t'han semblat… 

En 65 de les 71 accions formatives més del 90% de l'alumnat creu que 
las activitats realitzades han sigut les adequades, en 5 ho pensen així entre 
el 80 i el 90%, i en 1 el 77,14%. 
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El mètode seguit per a avaluar els coneixements, t'ha semblat 
adequat? 

Encara que com es pot apreciar els resultats segueixen en la línia de 
positivitat de tot el pla, en aquest apartat veiem que el núm. d'accions 
formatives en els quals es considera l'ítem a valorar com molt bo (en lloc 
d'excel·lent) és més alt del normal. En aquest cas les 14 accions formatives 
que vam posar en marxa juntament amb la Dir. Gral. de Serveis Socials són 
les «responsables» d'això, penalitzant-se la seua falta d'adaptació. 

 
3. Utilitat 
 
El contingut del curs és aplicable a la meua activitat professional… 

Encara que tots els ítems a avaluar són importants, aquest en concret 
és dels quals ens proporcionen més satisfacció: saber que tots els cursos 
que programem són d'utilitat en els llocs de treball dels/de les participants.  
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En aquest apartat més del 90% opinen així en 68 accions formatives, el 89,36 
i el 87,37% en altres 2, i un 78,72% en la restant. 

 
En general aquest curs t'ha semblat… 

 
Més del 90% dels/de les participants de 67 accions formatives opinen 

que el curs ha sigut bo o molt bo, i en les altres 4 el creuen així més 82%.  
 
Recomanaries la realització d'aquest curs a altres persones? 

En l'avaluació d'aquest paràmetre els resultats obtinguts són els 
mateixos que en el paràmetre anterior: 67 cursos amb més del 90% que els 
recomanaria i 4 amb més del 80%. 
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4. Docent 
 
El/la docent va motivar a l'alumnat per a crear un clima positiu i de 

participació? 

 
Com introduíem en parlar sobre la valoració de la motivació per part 

els/les docents, en general (i per als cursos en línia/semipresencials) s'han 
millorat els resultats respecte a l'exercici anterior; hem passat d'un 83,31% 
de gent satisfeta en el 2017 al 86,14% del 2018, a més tenint en compte que 
s'ha incrementat -i molt- el núm. de participants: 2.141 persones en 2017, 
3.405 en 2018. 

 
Així i tot, hem d'exigir-nos més per a situar les valoracions d'aquest 

paràmetre a l'altura de la resta. Principalment en les accions formatives 
l'avaluació de les quals dona com a resultat «a millorar», però també en el 
seu conjunt perquè la majoria d'elles tinguen una valoració d’«excel·lent». 

 
Sobretot haurem de replantejar-nos la programació i disseny de les 

següents accions formatives: 
 

• Integració de serveis comuns per a la interoperabilitat de les AAPP 
amb les eines gratuïtes de l'AGE (part II) 
 

• Anglés nivell A2 
 

• L'EBEP: Interpretació o anàlisi de les últimes reformes 
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• Perspectiva de gènere en les AAPP: Plans d'Igualtat 
 

• Estratègies municipals contra el Canvi Climàtic reducció de la Petjada 
de Carboni Local 
 

• El pensament creatiu i la innovació social com a factor de millora del 
sector públic 
 
 
Si bé el tema de la motivació és un aspecte en el qual els/les 

professors/es han de millorar, en la resta dels ítems avaluats sobre la 
docència venen a demostrar que la seua elecció és la correcta. 

 
 
Els coneixements que el/la docent tenia sobre els continguts, t'han 

semblat adequats? 
 

 
En els 71 cursos programats més de l 92% de l’alumnat consideren 

que els coneixements dels/de les docents són els adequats. 
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La dinàmica plantejada pel/per la docent, t'ha semblat adequada? 

 
 
La dinàmica plantejada pel/per la docent és adequada per a més del 

90% dels/de les participants en 68 de les 71 accions formatives 
programades, i per a més del 80% en les 3 restants. 

 
 
En general, la labor del/de la docent t'ha semblat... 

 
 
Finalment, la seua labor és considerada com a bona o molt bona per 

més d'un 90% de l'alumnat en 67 cursos i per més del 80% en els altres 4. 
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5. Organització 
 
Ha sigut bona l'atenció prestada a l'alumnat per l'organització? 

Pràcticament en la totalitat dels cursos programats els/les 
participants opinen que l'atenció que donem és bona, ja que els 2 cursos 
l'avaluació dels quals és no és excel·lent els valors obtinguts són quasi del 
90% (89,23 i 89,93%). 

 
 
Facilitat d'ús de la plataforma… 

Avaluats tots els cursos, observem que la facilitat d'ús de la nostra 
plataforma (que en 2017 va ser valorada positivament per un 96,93% 
dels/de les participants -41 accions formatives amb una valoració excel·lent 
i 2 amb una molt bona) ha baixat la seua mitjana a un 92,72% dels/de les 
enquestats/des en el 2018. 
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Estudiats els resultats comprovem que aqueixos 5 cursos la valoració 

dels quals es considera com a bona, i els 9 que llancen una valoració «a 
millorar» són els 14 cursos en línia/semipresencials que vam posar en marxa 
seguint les indicacions que ens van fer arribar des de la Dir. Gral. de Serveis 
Socials. 

 
Todos ells estaven dissenyats per a Exe-Learning i es van exportar 

com SCORM per a importar-los des de la nostra plataforma, però els 
resultats no van ser els esperats. Prendrem les mesures necessàries perquè 
aquesta incidència no es torne a repetir. 

 
El nombre d'hores del curs, ha sigut adequat? 

 
Aquest és l'altre paràmetre la valoració del qual ha sigut inferior 

respecte al 2017 (79,40 llavors, 78,14 ara). L'única incidència destacable 
està en el curs sobre Bases de dades en l'administració local, en el qual un 
31,43% dels/de les participants consideren que hauria de tindre una major 
duració tenint en compte el nivell d'exigència del curs. 

 
En resum, de l'avaluació del us cursos online/semipresencials també 

es desprén una valoració molt positiva, en tant que la majoria dels cursos 
han llançat un nivell de satisfacció excel·lent i les poques anomalies 
detectades són fàcilment solucionables. 
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Interessos 
 
 
Mostrarem ara quin tipus de formació prefereixen pels/per les 

participants, l'horari per a rebre aqueixa formació, i àrees en les quals 
preferirien formar-se en un futur. 

 
 
Perquè aquests valors siguen el més representatius possibles hem 

separat les dades referents als 2 primers ítems, d'una banda l'alumnat dels 
cursos presencials i per un altre el dels cursos en línia/semipresencials. 

 
 
Així, en el cas de la modalitat de formació que s'adapta millor a les 

seues necessitats l'alumnat dels cursos presencials té les següents 
preferències: 

 

• Presencial __________________________________ 61,85%. 

• Semipresencial ______________________________ 29,88%. 

• En línia ______________________________________ 8,27%. 
 

 
I quant a l'horari, un 91,20% prefereixen als matins enfront del 7,66% 

que prefereixen les vesprades (els valors obtinguts per a formar-se a les nits 
o els caps de setmana són pràcticament menyspreables. 

 
 
Entre els participants en els cursos en línia/semipresencials 

prefereixen la modalitat de formació: 
 

• Presencial ___________________________________ 6,48%. 

• Semipresencial ______________________________ 16,32%. 

• En línia _____________________________________ 77,20%. 
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I pel que fa a l'horari, els matins o les vesprades són l'opció triada per 

la majoria de l'alumnat, amb un 40,54 i un 32,01%respectivament, enfront 
de l'12,33% que prefereixen un horari nocturn o el 15,11% que es decanten 
pels caps de setmana. 

 
 
En resum, els resultats són bastant semblants als de l'any anterior, si 

bé és cert que l'increment de les persones interessades en les accions 
formatives semipresencials (entorn del 6%) ens fa replantejar-nos la 
possibilitat d'incloure més cursos d'aquest tipus. 

 
 
Pel que fa a l’interés en altres cursos, les àrees en les quals l'alumnat 

té major interés a formar-se (ordenades de major a menor interés) són les 
següents: 
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• Administració electrònica _______________________ 61,90% 

• Idiomes _____________________________________ 56,55% 

• Noves tecnologies _____________________________ 54,83% 

• Jurídic-procedimental __________________________ 48,11% 

• Polítiques d'igualtat ___________________________ 47,54% 

• Informació i atenció al públic ____________________ 44,06% 

• Recursos Humans _____________________________ 40,21% 

• Econòmica-pressupostària ______________________ 39,34% 

• Prevenció Riscos Laborals _______________________ 37,46% 

• Urbanisme i medi ambient ______________________ 37,05% 

• Utilització eficient de recursos públics _____________ 37,01% 

• Transparència i bon govern _____________________ 36,20% 

• Direcció i gerència pública ______________________ 34,61% 

• Unió europea ________________________________ 33,62% 

• Responsabilitat social i mediambiental ____________ 32,87% 
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Conclusions 
 
 
La millora continua és uns dels nostres objectius principals i poder 

parlar any rere any que assolim aquest objectiu és una satisfacció per a 
l’FVMP.  

 
 
Encara que s'ha registrat el major nombre de sol·licituds rebudes de 

sempre, l'augment dels cursos programats i del nombre de places oferides 
ha permés baixar la ràtio alumnes/plaça.  

 
 
S'ha augmentat el nombre de participants, s'ha disminuït el 

d'abandons i s'ha augmentat el nombre d'alumnes/as formats/as, i tot això 
en el mateix període de temps i amb els mateixos recursos humans. 

 
 
Els resultats de l'avaluació llancen un nivell de satisfacció superior al 

de 2017 i no hem tingut cap incidència destacable; les detectades tenen fàcil 
solució. 

 
 
Per a l'exercici 2019 continuarem marcant-nos l'objectiu de millorar 

els resultats d'enguany però, a més, en la planificació haurem de tindre en 
compte el gran increment en la demanda d'accions formatives sobre 
Administració Electrònica, i també el salt quant a interés que les accions 
formatives sobre Polítiques d'Igualtat han suscitat enguany, passant del 8é 
al 5é lloc de preferència. 
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