
AVALUACIÓ POSTFORMACIÓ INTERVENCIÓ GRUPAL EN TABAQUISME  

Durant el primer trimestre del 2016 us vam enviar un qüestionari 

en línia on us preguntàvem sobre l’aplicabilitat dels tallers de la 

Guia de Intervenció Grupal en Tabaquisme que havíem realitzat 

durant els anys 2014 i 2015.  

 

A continuació facilitem les dades que hem pogut extreure de les 

vostres respostes. 

 

 

Resultats de les respostes a l’enquesta : 

 Els tallers formatius realitzats analitzats són 7: Barcelona (3), Manresa, Tortosa, 
Lleida i Cornellà. 

 Total de professionals que han participants als tallers: 118.  

 65 professionals van respondre l’ enquesta realitzada (aplicabilitat): 55% dels 
participants als tallers. 

 Dels 65 professionals que han contestat, 38,5% feien grupal abans del curs i 87,7% 
recomanarien realitzar formació. 

 Dels professionals que feien grupal abans de realitzar el taller, el 76% en van 
continuar fent i el 74% van valorar com a molt motivador el taller realitzat (4/5).  

 Dels que no feien grupal abans del taller, un 30% n’han fet després. Del 70% que 
no van fer grupal després del taller, el 36% ho tenien previst, el 39% possiblement i 
no en farien un 25%. 

 Materials utilitzats: annexos el 68,4%, power point 57%, tècniques per a treballar en 
grup i de relaxació el 42,1%. 

 El programa informàtic utilitzat al teu centre té en compte els 
ítems per fer una correcta història clínica del fumador? 61,5% contesta SÍ 

 El 62,5% va valorar (4/5) que el taller va motivar al seu EAP a fer grupal.  

 Quan es va preguntar per quins motius no s’havien realitzat tallers grupals, el 50% 
va respondre per manca de suport.  

 Els professionals que no en feien prèviament, han referit com a motiu per no haver-
ne fet després del taller, la manca de temps i de formació.  

 Un 70,8% del total dels enquestats, recomanarien amb 5 fer el curs i amb un 4 el 
16,9% dels professionals. 

 

 


