RESULTATS ENQUESTA VALORACIÓ EXTRAESCOLARS
Han participat un total de 93 persones. Es valora de forma molt positiva la
realització de l´enquesta i la realització aquest any de la setmana de portes
obertes a les extraescolars.

ACTIVITAT:
-

Joc i moviment: grau de satisfacció alt per paert dels alumnes, poca
información de l´activitat . Possibilitat de fer informe al finalitzar el
curs valorant el nen a l´activitat.

-

Mà i manetes: de forma global es valora positivament.

-

Games and tales: hi ha disparitat d´opinions en tots els paràmetres
valorats. Els comentaris van encaminats a obtener més información
sobre el continguts que es treballaran i que l´activitat té un format
poc innovador i motivador. També es demana mateix profesor pels 2
dies d´activitat.

-

Intel.ligència Emocional: es valora molt positivament en tots els
apartats. Es comenta possibilitat de separar petits de grans.

-

Manualitats: poca infomració, baixa satisfacció per part dels nens i
no ha cobert les expectatives dels pares.

-

Fem deures: es valora positivaments tant pel que fa a les
expectatives com a la finalitat de l´activitat. Tot i que ha generat
alguns comentaris negatius pel que fa al monitoratge i el nombre de
nens al grup.

-

Piscina: es valora de forma global positivament. A destacar
comentaris pel que fa massa nens al grup i solucionar de forma
diferent el tema de l´autoritzacuió diària pels dies de pluja.

-

Escola esportiva: valoracions molt dispars de l´activitat. Destaquen
poca implicació per part dels monitors i activitat poc definida aquest
any, ja que no s´ha encarat a conèixre i practicar diferents esports, si
no que han fet jocs.

-

Teatre musical: de forma global es valora de forma molt positiva l
´activitat. Es demana més potenciació de la part teatral.

-

Bàsquet: es valora molt positivament en tots els aspectes.

-

Patinatge: es valora molt postivament de forma global.

-

Funky: es valora postivament. Comentari pel que fa a la barreja d
´edats.

