
Maig 2016

Nivell / Núm. 
Respostes

Infantil Primaria: Inicial Primaria: Mitjà Primaria: Sup

TOTAL: 131 61 28 23 19

CONTES 14 (13 SI/1 NO)

JOCS I 
MOVIMENT

21 (20/1)

MÀ I MANETES 18 (18/0)

GAMES & TALES 34 (30/4) 13 (12/1) 14 (14/0) 4 (4/0)

INTEL. EMOC. 12 (11/1) 8 (6/2) 2 (2/0)

TEATRE MUSIC 8 (5/3) 2 (2/0) 2 (2/0) 1 (1/0)

ESCOLA 
ESPORTIVA

21 (20/1) 0 3 (3/0)

PISCINA 4 (4/0)

FUTBOL SALA 4 (4/0) 5 (5/0)

PATINATGE 5 (5/0) 0 2 (2/0)

MANUALITATS 5 (5/0) 2 (2/0)

BASQUET 8 (8/0) 5 (5/0) 4 (4/0)

RÍTMICA 2 (2/0) 1 (1/0) 0

FUNKY 0 4 (4/0) 0

FEM DEURES 10 (10/0) 14 (14/0)

ACTIVITAT:                                           CONTES                                                                                             
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 14
VALIDEN L'ACTIVITAT: 13
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 1

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Surt molt content i explica moltes coses de contes!
- el nostre fill sempre en surt content i ens explica el que ha fet. Per nos és senyal que li agrada
- Com expliquen els contes
- Estava molt contenta fins que hi ha hagut un canvi de monitor i tot el treball fet durant el curs no ha 
servit per a res.
- El nen no ens diu res dolent, per tant suposo que bé

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Res
- No sé massa si l'activitat va bé i si val la pena perquè no en tinc informació.
- Crec que en les extraescolars que no hi ha contacte amb monitor és difícil valorar l'activitat
- En general aquesta activitat l'ha trobat avorrida, ja que segurament és massa semblant al que ja fan a 
classe. Com a comentari general sobre extraescolars, crec que seria interessant plantejar que les 
extraescolars de migdia ofereixin propostes diferents del que es fa a classe.
- Res
- Canvi de monitor no ens ha agradat.
Valoració activitat: 5/10
- Res



ACTIVITAT:                                           JOCS I MOVIMENT                                                                            
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 21
VALIDEN L'ACTIVITAT: 20
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 1

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Motricitat
- El nen no ens diu res dolent, per tant suposo que bé
- Els circuits. Els monitors.
- S'ho passen molt be. Es molt dinàmic.
- Al meu fill li encanta tot en general
- Hi anava molt contenta fins fa 15 dies-1 mes. No sé si hi ha hagut algun canvi
- Anar a les colxonetes
- S'engresquen amb els jocs!
- Claus de sant Jordi

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- No sé massa si l'activitat va bé i si val la pena perquè no en tinc informació.
- Res
- no s'ha queixat mai de que hi hagues algo que no li agrada
- En general aquesta activitat l'ha trobat avorrida, ja que segurament és massa semblant al que ja fan a 
classe. Com a comentari general sobre extraescolars, crec que seria interessant plantejar que les 
extraescolars de migdia ofereixin propostes diferents del que es fa a classe.

ACTIVITAT:                                           MÀ I MANETES                                                                                
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 18
VALIDEN L'ACTIVITAT: 18
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- La farien cada dia
- En aquesta activitat al trimestre veiem la feina que ha fet
- Que a la meva filla li agrada molt
- Que li agrada molt a ella.
- Els treballs que porta a casa són molt bonics
- ELS HI ENCANTA LES MANUALITATS, ES UNA MANERA DE RELAXAR-SE SUPOSO
- la meva filla està molt contenta de fer diferents manualitats
- és molt creativa i ajuda a millorar la psicomotricitat fina.
- Fa alguna cosa diferent de la classe
- Hi va molt contenta i vol continuar
- Molt bé

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Res
- No rebre prou informació del que fan, de la evolució..
- No sé massa si l'activitat va bé i si val la pena perquè no en tinc informació. Només rebo les activitats de
final de trimestre.
- No sabem res d'exactament què hi fan i, quan preguntem, la nena ens diu que és secret.
- Res
- No es veu que treballin gaire, crec que haurien de fer més coses i més variades.

ACTIVITAT:                                           GAMES & TALES                                                                              
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 34
VALIDEN L'ACTIVITAT: 30
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 4



QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- a la meva filla li agrada i ha après
- l'horari
- Estem molt contents que faci anglès i l'idioma li agrada.
- Iniciació!
- Els vídeos que pengen de les activitats.
- Res
- Que els nens s'habituen a la llengua anglesa
- Han aprendido y disfrutado a la vez.
- Res
- ---
- APRENEN MOLT VOCABULARI I CANÇONS QUE DESPRÉS ENS CANTEN. S'HO PASSEN BÉ SUPOSO
- L'aprenentatge. Els festivals i el feedback amb les observacions.
- valoro que el nen tingui un reforç d'anglès.
- D'una forma pràctica els alumnes practiquen anglès. Trobo molt útil aprofitar les hores del migdia.
Hi va molt contenta
- Potenciar oral
- Les propostes d'aprenentatge realitzant vídeos amb cançons d'actualitat.
- Fer fitxes
- ha agradat tot
- Aquesta activitat ha estat interessant ja que permet treballar i complementar els continguts que ja es 
fan a classe en anglès
- Així en general estem satisfets.
- M'agrada veure com la meva filla va adquirint vocabulari nou a base de jocs i música.

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- en principi res
- m'agradaria que hi hagués mes comunicació. No els hi podem comentar del dia coses puntuals del dia a 
dia
- Diu que la professora parla molt català...
Li agrada fer anglès però no explica gaire res que facin a la classe. Sembla que el mètode no 
l'entusiasma. No podem valorar-ho gaire pq no en sabem gaire res.
-Res
- Estic contenta amb aquesta extraescolar i trobo que necessària.
- Que no utilitzen el material que demanen als pares.
- No sé fins a quin grau aprenen anglès. Potser faltaria acompanyar l'activitat de suport a casa i/o més 
hores.
- No veiem que aprenguin molt a aquesta edat
- La metodologia repetitiva fins el punt de fer avorrir la matèria. Paraules textuals del nen: no aprenem 
res, sempre fem el mateix, ens posa fitxes i així ella no fa res.
- Que no les mandan ninguna tarea...para poder reforzar lo aprendido en cada clase
- Que en una activitat suposadament oral es faci servir un quadern.
- No saber exactament què es feia, ni veure cap mena de progrés en la nena que mai feia cap comentari 
de l'activitat
- Fer fitxes de pintar.
- Crec que aquest any ha anat millor que l'any passat la meva filla no volia anar a anglès per el professor 
que hi havia, considero que potser tindria que ser mes centralitat en cada nen, no he vist cap canvi o 
millora amb la llengua anglesa...
- Us de llibres
- Res
- No he notat una gran motivació.
- res
- No sabem com treballen i que fan exactament. Valoració activitat:5/10

Nivell: Primària: Cicle Inicial 
TOTAL RESPOSTES: 13
VALIDEN L'ACTIVITAT: 12
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 1

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Els jocs
- La manera q tenen d'ensenyar!i la participació dels nens.
- Que el nen reforça el seu nivell d'anglès d'una manera distreta.



- la nena en principi no volia fer aquesta extraescolar. En canvi quan va començar les classes va venir 
molt contenta. Li agrada cantar cançons amb anglès.
- Jugar
- La nena hi va molt contenta
- Aprofitar l'estona del migdia per fer anglès
- És que no sabem res fins a l'informe de final de curs...
- La professora i els jocs

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Li ha agradat tot
- No han aconseguit motivar al meu fill
- Després de 3 anys fent la extraescolar d'anglès diguem que no evolucionem gaire. N'ha après molt més 
amb mig curs a l'assignatura d'anglès.
- Fer fitxes.
- Els videus per mi no són necessaris
- En principi res...
- Les fitxes

Nivell: Primària: Cicle Mitjà 
TOTAL RESPOSTES: 14
VALIDEN L'ACTIVITAT: 14
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Que els nens aprenen
- Tot
- les cançons i vedeos que fan
- molt be
- La mestra i les activitats que fan durant l'extraescolar.
- Dinàmica
- Que van fent anglès i així van adquirint vocabulari....També seria interessant que el parléssim més i 
fessin més com un joc o parlar entre ells
- Todo

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Que els nens no fan cas de la monitora i molesten als companys
- no es nota que aprengui més que altres anys, no s'està aprofitant les hores que fa. crec que haurien de 
fer més.
- No tinc res negatiu a dir.
- Comportament dels nens (falta d'ordre i respecte)

Nivell: Primària: Cicle Superior 
TOTAL RESPOSTES: 4
VALIDEN L'ACTIVITAT: 4
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- L oportunitat d aprendre anglès de manera lúdica i en que es prioritza l expressió oral
- El teatre
- La mestra que fa l'activitat, sap engrescar i fer participar als nens.
- Hi va molt contenta. Fan moltes coses i els fan agradable l'aprenentatge de l'anglès

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Poca comunicació amb les famílies que fa que desconeguem la dinàmica que s utilitza en les sessions i 
el contingut que es treballa. Recomanaria una entrevista a final primer trimestre per poder fer seguiment.
Per altra banda, recomanaria que els torns de classe respectessin els horaris d esbarjo de la resta de grup
classe, per tal que els nens coincideixin a l hora de dinar amb els seus companys. I en cas que hi hagi 
barreja de cursos en un mateix nivell d anglès, canviar ho al final del quadrimestre.
- Les fitxes



ACTIVITAT:                                           INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL                                                       
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 12
VALIDEN L'ACTIVITAT: 11
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 1

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
-  estem molt contents amb la monitora i ajudat a el nostre fill a obrir-se i perdre alguna por que tenia.
- La gestió d les emocions
- Està molt be oferir aquesta extraescolar....
- Metodologia, entrevistes personals. Molt bé.
- El tracte que té la Laia amb els nens, es veu que fa la feina que li agrada i que ho fa per vocació la meva
filla està encanada amb ella i jo estic molt contenta de veure-la a ella feliç i contenta.
- Molt bé tot.

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Res a dir
- El grup no era adequat, doncs no tothom seguia
- Però al meu fill no li va agradar i es va voler desapuntar pel segon quadrimestre.
- res

nivell: Primària: Cicle Inicial 
TOTAL RESPOSTES: 8
VALIDEN L'ACTIVITAT: 6
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 2

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- L'entusiasme que ha tingut la meva filla alhora de parlar de l'activitat.
- La Laia, com ha aconseguit motivar als nens i implicar-los en el tema de les emocions.
- Que els pares puguem treballar el mateix en els tallers i poder fer les entrevistes personals
- LA meva filla està encantada. Consells pràctics. Apuntaria l'any vinent a la seva germana
- La professora i el que es tracta
- El sac màgic: els fa sentir importants

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Els tallers de pares. Em sentia massa exposada.
- No he vist cap canvi relatiu en el meu fill, per lo cara q es l'extraescolar no se si val la pena!no crec q 
l'apunti l'any q ve!
- Les sessions de pares. Només vam anar a la primera...
- Res
- L'horari del taller de pares.

Nivell: Primària: Cicle Mitjà 
TOTAL RESPOSTES: 2
VALIDEN L'ACTIVITAT: 2
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- La monitora , el contingut i les ganes que cada dilluns té la nostre filla en anar a l'extraescolar. Crec que 
han sapigut treure'n suc de l'activitat i a controlar algunes emocions.
- Tot, molt bé

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Cap comentari negatiu
- res

ACTIVITAT:                                           TEATRE MUSICAL                                                                            
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 8
VALIDEN L'ACTIVITAT: 5
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 3



QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Ha anat supercontenta.
La monitora molt agradable amb la mainada i amb els pares.
Han après molts moviments, balls i coordinació.
- Els balls i cançons que han après.
- No sé que fan... A la meva filla li agrada
- La part de teatre.
- Le encanta

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- No gaire be, plorava i no es sabia ni el nombre d les monitores al final la vaig haver d borrar
- Res. Tot correcte.
- Que no està adequat als nens i nenes de P5. Estan en minoria com estaven haurien d'haver anat al grup
dels més grans. La meva filla s'ha avorrit força molts dies.
- No rebre informació del que fan, de la evolució..
- Els ha costat arrencar, al principi es queixava de que no hi volia anar.
- Que no barregin nens de P3 amb P5.
- La meva filla s'avorreix

Nivell: Primària: Cicle Inicial
TOTAL RESPOSTES: 2
VALIDEN L'ACTIVITAT: 2
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- La motivació dels nens.
- Li ha agradat molt.

Nivell: Primària: Cicle Mitjà
TOTAL RESPOSTES: 2
VALIDEN L'ACTIVITAT: 2
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- le gusta mucho bailar y cantar
- tot

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Que renyen als nens

Nivell: Primària: Cicle Superior
TOTAL RESPOSTES: 1
VALIDEN L'ACTIVITAT: 1
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Actuar els papers

ACTIVITAT:                                           ESCOLA ESPORTIVA                                                                       
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 21
VALIDEN L'ACTIVITAT: 20
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 1

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- les nenes s´ho passen molt bé
- -Que facin diversos esports.
-Els monitors són molt dinàmics, els nens hi van molt contents.
- L'activitat en general i els monitors moltíssim. Surt molt i molt content.



- Tot!
- Els monitors i l'ambient.
- El nen hi va content
- Els monitors s'hi impliquen i els nens estan engrescats.
- Molt bé. Horari també molt bé i el nen molt content.
- Que el nen s'hi diverteix molt i hi ha molt bon ambient.
- Els monitors
- Els nens estan super contens.. els monitors molts atens b els nens...
- Tot. Surt content, encantat i cansat. Li agrada
- Tot
- Monitors, varietat jocs i esports
- Les diferents activitats
- Horari, activitats proposades. Monitors excel·lents
- Que realitzin jocs i esport de manera lúdica

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Grups molt nombrosos al primer trimestre. També que s'hagi de realitzar sempre en el pati, encara que 
faci molt fred (no ha sigut el cas d'aquest any)
- res
- Res
- Canvis monitors
- No ha dit mai res que no li agrades....
- Res a dir .... estic contenta amb la feina que fan els monitors..
- Surt molt cansat i per això a vegades no hi vol anar.
- Res
- Poc elaborat en alguns casos. No dóna la sensació que aprengui cap esport o joc específicament.
- No rebre informació del que fan, de la evolució..
- Res
- Potser de cara a p5 estaria bé que treballessin més esports i no tan jocs, perquè puguin provar-los bé 
per decidir si en fan algun més endavant.
- m´agrada molt

Nivell: Primària: Cicle Inicial
TOTAL RESPOSTES: 0

Nivell: Primària: Cicle Mitjà
TOTAL RESPOSTES: 3
VALIDEN L'ACTIVITAT: 3
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Tot
- Més o menys ja fan de tot

ACTIVITAT:                                           PISCINA                                                                                             
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 4
VALIDEN L'ACTIVITAT: 4
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- L'acompanyament
- La professionalitat i l'activitat en sí: molt complerta. A més, li agrada molt.
- Ya ha aprendido a nadar y estamos muy contentos

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Que a P3 es molt bo com primer contacta amb el medi però els nens una mica més grans no fan gran 
evolució el ser una sola monitora per tots.
- Que no han avançat gaire.  Crec que podria haver acabat el curs nedant sola



ACTIVITAT:                                           FUTBOL SALA                                                                                  
Nivell: Infantil
TOTAL RESPOSTES: 4
VALIDEN L'ACTIVITAT: 4
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Els nens hi van molt contents I aprenen a jugar amb equip I les regles del joc
- Tot....les monitores, l'organització, el mètode....
- Que ha sido muy divertido y ameno
- el grup de nens i horari

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- La pica accessibilitat a la hora de poder recogerlos cinco minutos antes de acabar
- Que sigui a l'aire lliure

Nivell: Primària: Cicle Inicial 
TOTAL RESPOSTES: 5
VALIDEN L'ACTIVITAT: 5
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- El nen conducía als monitor, li agrada el fútbol. Va content
- El horari

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Ven dir als nens que farien algun partir amistos durante el curso i al final, res de res, i s'han quedat 
desaguts
- A vegades hi ha conflictes
- Res

ACTIVITAT:                                           PATINATGE                                                                                        
Nivell: Primària: Cicle Inicial 
TOTAL RESPOSTES: 5
VALIDEN L'ACTIVITAT: 5
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Que han après a patinar correctament i fer diferents moviments a sobre dels patins. S'ho ha passat molt 
bé fent aquesta activitat i li ha agradat moltíssim.
- Li ha agradat molt
- La nena diu que tot li agrada molt
- Preparació d'un espectacle.

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- La meva filla una dia va caure, es va torçà el braç pel colce i es va inflamar. Em van trucar, cosa que 
trobo correcta, però les monitores en cap moment van saber que havien de fer. Se li va inflamar i no 
podia doblegar. La vaig haver de portar al cap.
Sort que no va ser res més que el cop, tot i que li va durar unes tres setmanes de no poder doblegar el 
braç. Però si arriba a ser algu més greu.....que haguessin fet?
- Poca comunicació amb els pares.
- Diu que res
- Canvis en les monitores.

Nivell: Primària: Cicle Mitjà 
TOTAL RESPOSTES: 0

Nivell: Primària: Cicle Superior 
TOTAL RESPOSTES: 2
VALIDEN L'ACTIVITAT: 2
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0



QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Algunes coses que hem après, però molt poques coses
- Aprendre diferents tècniques.

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Les professores
- Que només es tingui en compte la opinió dels petits quan s'ha de triar jocs i no de tot el grup.

ACTIVITAT:                                           MANUALITATS                                                                                 
Nivell: Primària: Cicle Inicial 
TOTAL RESPOSTES: 5
VALIDEN L'ACTIVITAT: 5
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- La nena s'ho passa bé
- que millora la psicomotricitat fina del nen.
- En general a l'Anna li ha agradat tot.
- Que la meva filla hi va contenta.

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Potser es podria treballar el dibuix i la pintura

Nivell: Primària: Cicle Mitjà
TOTAL RESPOSTES: 2
VALIDEN L'ACTIVITAT: 2
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Que les monitores són flexibles i t'escolten
- Ambient i desenvolupar psicomotricitat fina

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Els alumnes són massa petits
- Falta de material puntualment

ACTIVITAT:                                           BASQUET                                                                                           
Nivell: Primària: Cicle Inicial 
TOTAL RESPOSTES: 8
VALIDEN L'ACTIVITAT: 8
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Han generat un bon ambient
- Tot
- Que la nena s'ho passa molt bé
- Sembla que estigui ben organitzat i que les nenes segueixen bé l'entrenament i van molt contentes. Les 
trobades que hem fet amb altres equips de la comarca han anat molt bé.
- Treball en equipo, i bon entrenador
- m'agrada com es fan les classes, de manera seriosa però a la vegada els nens gaudeixen molt.
- L'organització. Participació a torneigs. El nen es mostra content de fer l'extraescolar.

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Res
- Que no facin partits a Girona

Nivell: Primària: Cicle Mitjà 
TOTAL RESPOSTES: 5
VALIDEN L'ACTIVITAT: 5



NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Tot, està encantada! El fet de federar-se aquest any els ha motivat moltíssim

Nivell: Primària: Cicle Superior 
TOTAL RESPOSTES: 4
VALIDEN L'ACTIVITAT: 4
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Tot
- El gran grup que han fet
- Tot
- El treball en equip

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Res
- Estar lligat els dissabtes

ACTIVITAT:                                           RÍTMICA                                                                                            
Nivell: Primària: Cicle Inicial 
TOTAL RESPOSTES: 2
VALIDEN L'ACTIVITAT: 2
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Que la nena ve molt contenta y a casa es passa el dia fent coses de ritmica. Que està molt motivada.
- Li ha agradat molt

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Que estiguin barrejats de totes les edats a la mateixa activitat.

Nivell: Primària: Cicle Mitjà 
TOTAL RESPOSTES: 1
VALIDEN L'ACTIVITAT: 1
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- le agrada todo

Nivell: Primària: Cicle Superior 
TOTAL RESPOSTES: 0

ACTIVITAT:                                           FUNKY                                                                                               
Nivell: Primària: Cicle Inicial 
TOTAL RESPOSTES: 0

Nivell: Primària: Cicle Mitjà 
TOTAL RESPOSTES: 4
VALIDEN L'ACTIVITAT: 4
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- Els balls que fan els nens



- La música i els balls que fan els hi han agradat. Surt de l'activitat engrescada i esperant a fer els balls a 
l'arrossada.
- le encanta bailar

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
-Que no els expliquen bé els passos
- El primer trimestre varen tenir una monitora que no funcionava i la meva filla no tenia interès per 
l'extraescolar. Després la van canviar i tot va anar a millor
- masses canvis de monitors

Nivell: Primària: Cicle Superior 
TOTAL RESPOSTES: 0

ACTIVITAT:                                           FEM DEURES                                                                                   
Nivell: Primària: Cicle Mitjà  
TOTAL RESPOSTES: 10
VALIDEN L'ACTIVITAT: 10
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- A nosaltres el q ens agrada q el nostre fill va molt content.
- Molt be
- Que aprofiten l'estona deixen deures fets que després no s'han de fer a casa,
Perfecte.
- Aquesta estona l'aprofita molt per descarregar-se de deures i així quan surt de l'escola, i fa d'altres 
coses, va més tranquil perquè ja ho ha fet. Ànims i si pot ser, que es pugui fer també l'any vinent!!!!!
- Que s'avancen els deures. Va molt bé. Que aquest any no ha coincidit amb games and tales. Això és 
perfecte
- Que arriba a casa amb els deures fets.

QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Sembla que no hi ha un bon ambient de treball. Massa soroll i poc ordre dins l'aula... això es el que 
comenta a casa.
- Que també es fa amb divendres. No cal vinguent el cap de setmana.
- Que s'hagin ofert 3 dies, solapant-se amb una altra activitat, cosa que vol dir que paguem un dia que no
hi van, i a més aquest dia coincideix amb divendres...entre setmana va molt bé tenir dies per fer deures 
al cole, però a les portes de cap de setmana ja no cal.

Nivell: Primària: Cicle Superior  
TOTAL RESPOSTES: 14
VALIDEN L'ACTIVITAT: 14
NO VALIDEN L'ACTIVITAT: 0

QUÈ US HA AGRADAT MÉS DE L'ACTIVITAT?
- L oportunitat de poder avançar feina
- El mestre i que porta els deures fets.
- L ajuda d la monitora
- Poder adelantar la feina
- El fet que facin algo de feina que tenen de deures abans d'anar a casa.
- Li ha agradat tot molt contenta
- Tota l,activitat ens agrada,el nostre fill està molt content li va molt be poder avançar els deures perquè 
després d,escola te extraescolars futbol i anglès i així te mes temps per estudiar i per jugar una estona. 
De fet ens ho va demanar ell l,any passat i li agrada molt. Espero que podeu segui fent aquesta 
extraescolar.
- Avançar feina
- La possibilitat de poder descarregar als nens i nenes dels deures.
- És una bona eina per organitzar els deures. La nena valora molt poder-los fer en aquesta estona i tenir-
ne menys (o gens) per casa.
- Avançar feina i no tenir tant volum per a casa.
- L horari de l activitat



QUÈ US HA AGRADAT MENYS DE L'ACTIVITAT?
- Crec que hi ha molts dies en que els nens no ho aprofiten i potser l ambient no és l idoni per treballar
- Res
- Els crits i sorolls.
A vegades hi havia poca serietat i no és treballava
- En ocasions els consells que l'alumne ha demanat al responsable de la sala no s'han vist correspostos 
adequadament a la resposta.
Segons explica l'alumne, en ocasions a la sala de deures no hi havia l'ambient de concentració adequat.
- Poca supervisió del mestre del que fan els nens i hi han dies que no ha fet cap deure, però entenc que 
no és culpa de la persona que hi ha a l'aula sinó sap els deures que té cada grup.
- Massa nens, falta d'ordre.
- Hi ha vegades que hi ha un pèl de xivarri.
- Massa xivarri que impedeix concentrar-se..sembla el pati de vegades faltaria més autoritat.


