
Enquesta de valoració d’extraescolars 2017 – 2018 (primer trimestre)
Resultats i conclusions.

Coincidint amb la setmana de classe obertes, des de l’AMPA vam posar a disposició de les famílies
les enquestes de valoració de les activitats extraescolars. 
Per a què també vosaltres pugueu valorar-ne els resultats, us fem un resum de les dades que ens
heu passat i de les conclusions que n’hem pogut extreure. 

Participació
Si bé el nombre d’enquestes que hem rebut és força baix en relació amb els infants apuntats a les
diferents activitats, aquesta vegada la participació ha estat significativament més alta que la del
curs passat. 
Tenim 41 enquestes contestades que representen el 25% del total d’inscrites. 

Pel  que  fa  a  la  participació  segons  l’activitat  matriculada.
Detectem que les activitats amb més respostes són:

• patinatge (22,2%)

• judo (22,2%) 

• teatre (13,9%)

Ara bé, si tenim en compte el nombre d’infants inscrits i el nombre d’enquestes rebudes, hi ha una
petita variació:

• teatre (83,3% 5 respostes de 6 apuntades)

• futbol (25% 7 de 28)

• judo (22,2% 8 de 36)

• patinatge (21,6% 8 de 37)

Portes obertes
Observem  que  una  àmplia  majoria  de  les  famílies  participants  en
l’enquesta no van provar l’activitat abans de fer la inscripció. 

De les famílies que sí que van fer ús de les portes obertes del setembre,
no n’hem rebut cap observació.

Valoració per activitats
Activitats millor valorades

1. Judo i Funcky són les dues úniques activitats que no han rebut cap valoració per sota del 3,
en cap dels aspectes valorats. 

2. Les activitats que tot i estar molt ben valorades han rebut alguna valoracioó per sota del 3
són:
ACOLLIDES: una de les dues enquestes rebudes valora amb un 2, les expectatives educatives



FUTBOL: en una enquesta el monitoratge ha estat valorat com a poc satisfactori. Un 2.
PATINATGE: una família considera poc satisfactori l’horari de realització i una altre el material
TEATRE: tres enquestes coincideixen en què el material és poc satisfactori
TENIS: Les dues enquestes que hem rebut d’aquesta activitat coincideixen en valorar com a
gens i poc satisfactori el lloc de realització

Activitats pitjor valorades
L’extraescolar d’anglès és la pitjor valorada de totes. Ha rebut valoracions negatives pel que fa a
l’adequació  de  l’activitat a  les  diferents  edats  dels  infants,  a  l’horari,  a  la  metodologia i  a  la
satisfacció de les participants. 

Valoració global
La mitjana del grau de valoració en totes les preguntes és de 4 punts sobre 5. Només pel que fa al
material, que és on hem trobat més grau d’insatisfacció en totes les activitats, la valoració global
baixa a un 3. 

Observacions, suggeriments, queixes, ...
Suggeriments destacats

✔ Proposen que les monitores disposessin d’una fitxa complerta de les alumnes amb dades

familiars, telèfons, possibles al·lèrgies, etc.
✔ Que existís la possibilitat de què les activitats que comencen a les 16:30, ho fessin a les

17:00. Així tindrien 30 minuts per a berenar. 

Queixes destacades
✗ Falta de material, en diverses activitats

✗ Canvi en la metodologia, el nivell i l’organització de les classes d’anglès. 

✗ Queixes relacionades amb el lloc on es realitza el tenis. L’enllumenat, caldria arreglar-lo i

també trobarien més agradable que es pintés la pista. 

Moltes gràcies per la vostra participació
Comissió d’extraescolars

Gener de 2018


