
Us agrairem que ens torneu el següent qüestionari contestat. 
Podeu fer-ho: 
- enviant-lo per correu a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat
- entregant-lo al despatx de la Maise
- responent-lo a través del formulari electrònic que trobareu al web de l’AMPA

Tots els suggeriments i comentaris que cregueu convenients, ens seran de molta utilitat. Ens 
ajudaran a saber la vostra opinió. I com que tot just acabem el primer trimestre, conèixer-la ens 
pot servir per a intentar millorar l’activitat per a què s’adapti millor a les necessitats i els gustos de 
la majoria de famílies de l’escola. 

Grau de valoració a indicar:

(1) gens satisfactori      (2) poc satisfactori      (3) satisfactori      (4) molt satisfactori      (5) excel·lent

Enquesta de valoració. Extraescolars 2017-2018

primer trimestre

El/la nen/a va provar l'activitat abans de fer la inscripció?

En cas d'haver marcat "Sí", indiqueu si teniu alguna observació i/o queixa sobre les portes obertes

Portes Obertes

Sí No

Activitat:



(1) gens satisfactori      (2) poc satisfactori      (3) satisfactori      (4) molt satisfactori      (5) excel·lent

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i ajuda

Globalment, com valoreu l'activitat?

Trobeu adequada l'activitat a l'edat proposada?

Satisfà les vostres expectatives educatives?

i les expectatives lúdiques, les satisfà?

La recomanaríeu a altres famílies?

Valoreu els següents aspectes:

horari

lloc on es realitza

monitor/a

material

metodologia

satisfacció del/a nen/a

adaptació del/a nen/a

Activitat

2 3 41 5

Valoració global

comunicació amb monitor/a

Teniu tota la informació que necessiteu sobre el funcionament de l'activitat?

En cas d'haver marcat "No", quina us seria d'utilitat?

Sí No

Sí No

Observacions, suggeriments, queixes, ...
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