
Presentació i objectius

L’Impacte dels Cursos de Formació és l’eina que
ofereix GESOP a les entitats que desenvolupen cursos
de formació destinats a individus que volen millorar les
seves competències professionals per a ser més
competitius en el mercat laboral.

Amb aquesta eina, els centres disposen d’un instrument
que els permet mesurar quin ha estat l’impacte
d’aquests cursos en la carrera professional dels
individus que hi han format part. Això els ha de permetre
adequar la seva oferta d’activitats a la utilitat obtinguda,
potenciant les virtuts detectades i corregint les possibles
mancances.

L’Impacte dels Cursos de Formació de GESOP us
permetrà:

� Mesurar el grau de satisfacció dels individus vers
les activitats realitzades a l’entitat, després de
portar un temps al mercat laboral i vist el profit que
n’han pogut treure.

� Conèixer l’aprofitament a nivell pràctic que els
individus han obtingut de les activitats.

� Determinar si els individus han pogut millorar
professionalment després de participar en les
activitats i gràcies a les mateixes.

Què us ofereix?
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El qüestionari és flexible i permet adequar les variables a
les característiques de les activitats oferides per cada
centre.

També s’inclouran les variables d’identificació més
habituals, que permetran segmentar els resultats: sexe,
edat, nacionalitat, nivell d’estudis i situació professional.
En funció de les característiques de les activitats i dels
usuaris de cada centre, es valoraria incloure altres
qüestions.

L’Impacte dels Cursos de Formació de GESOP us
permetrà demanar per:

� L’aplicació pràctica dels coneixements adquirits:
en general i per aspectes concrets.

� La millora a l’hora de desenvolupar-se en el
mercat laboral: competències, currículum,
seguretat, possibilitats de trobar feina, etc.

� La millora en la situació professional: situació
laboral anterior i actual, desenvolupament de la
feina, reconeixement laboral, etc.

� La valoració de l’activitat: satisfacció, utilitat, punts
forts, punts febles, etc.
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Sí; 58,0

No; 37,2

Ns/Nc; 4,8

GESOP lliurarà a cada client:

• Un informe de resultats , on s’exposaran les dades
obtingudes, posant especial èmfasi en la diferenciació
per segments de població.

• Unes tabulacions , amb els resultats creuats per les
principals variables de l’estudi.

• Un informe de camp , on s’exposaran les
característiques del treball desenvolupat, l’equip de
treball que hi ha pres part i les possibles incidències
que s’hagin pogut donar.

• Una còpia del qüestionari .

• La base de dades , que incorporarà totes les variables
de l’estudi i us permetrà fer una explotació pròpia dels
resultats.

Els nostres productes:

Els resultatsMetodologia

GESOP proposa una metodologia on-line per al
desenvolupament de l’estudi, mitjançant l’enviament per
correu electrònic a cada usuari d’un qüestionari per
autocomplimentar a través d’internet.

La metodologia a desenvolupar serà la següent:

Tècnica d'investigació : Entrevistes per internet.

Univers : participants en activitats de formació
desenvolupades amb una certa antelació respecte al
moment de portar a terme l’enquesta*.

Dimensió de la mostra : el qüestionari s’enviarà a tots
els participants en activitats durant el període de temps
establert i s’estima que s’obtindrà resposta per part
d’entre el 10% i el 15% del total. Si cal, els resultats
obtinguts es ponderaran per ajustar el perfil de la mostra
obtinguda al de l’univers de l’estudi, com a mínim pel que
fa a l’estructura per sexe i edat.

El qüestionari restarà actiu a la xarxa durant un termini
mínim de dues setmanes, durant les quals es podran
enviar correus de recordatori al conjunt dels participants.

Un equip supervisarà el desenvolupament del treball de
camp durant el temps en què el qüestionari estigui a
disposició dels destinataris a la web, per analitzar la
situació en cada moment i donar solució a les incidències
que puguin anar sorgint. També amb l’objectiu d’avaluar
el nivell de resposta i adequar el sistema de recordatoris
en funció d’aquest.

AL SEU PARER, LES ACTIVITATS LI PERMETRAN PRESENTAR 
UN MILLOR CURRÍCULUM PROFESSIONAL?

* Es recomana un mínim de sis mesos.
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L’Òmnibus de GESOP

Avaluació de la Qualitat d’un Servei
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Treball de Camp

Índex de Satisfacció Municipal

Mobilitat
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