
RESULTATS ENQUESTA SATISFACCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015/2016

62 enquestes rebudes / 171 repartides= 36%

Millor valoració: Nota mitja
Relació qualitat preu 9,2
Gestió Apima 9,2

Pitjor valoració: Nota mitja
material 8,5
nombre de nins 8,6
instal.lacions 8,8

Valoració mitja: 9

Valoració mínima 3 nombre de nins (guitarra)
4 instal.lacions (teatre) i monitor (natació)

Valoració de les activitats: nota mitja nombre d'enquestes nins totals % participació
Escacs 10,0 1 3 33%
INT 9,9 4 6 67%
Xiqui 9,6 2 13 15%
Tennis 9,3 2 6 33%
Boleros 9,3 6 12 50%
Futbet 9,2 6 18 33%
Bàsket 9,0 4 19 21%
Natació 8,9 19 36 53%
Diver creació 8,8 3 7 43%
Dibuix i pintura 8,8 4 9 44%
Teatre 8,7 2 6 33%
Ritmes 8,6 2 5 40%
Guitarra 8,0 7 23 30%
Ballet 4 0%
Guarderia 4 0%

 62 171 36%

Valoracions qualitatives:
Pregunta no si N/S
Repetiria aquesta activitat el proxim curs? 2 60
Recomanaria aquesta activitat a altres pares? 61 1

Que creu qu'aprèn el seu fill a l'activitat?

Altres comentaris

Bàsket

Futbet

Tennis

Diver creació

Guitarra

INT

Natació

Quines activitats proposaria pel proper curs?

Les nocions pròpies de cada activitat, i en general: treball en grup amb nins de distintes edats, 
fomenten companyerisme i respecte, i estimulen l'imaginació

Que no coincidesqui Futbet amb INT

El desplaçament es un problema i agradaria més hores de classe de tennis

Enhorabona per la feina que l'Apima fa, no es fàcil i no sempre esta reconeguda. Moltes gràcies seguiu 
aixi i ànims

Faria falta un altre monitor pels nins petits

Activitats de contacte físic al mateix preu que natació, anglès, ball modern, cursos de legos amb 
robòtica per nins, estudi o repàs, gimnàstica artística y rítmica, Kids and us, sevillanes, padel, taller de 
lectura, conta contes, taller de cuina, cultivar un hort.

Hi ha molts de nins per grup. Un nin se queixa que hi ha més nins majors que petits i que surt tard per 
anar a dinar

el nin s'en va molt content a l'activitat

Altres Apimes ho ténen més barat, podria haver natació 2 dies/setmana encara que fos més car, els 
xurros estàn un poc romputs i els monitors no s'han donat a conèixer als pares

no repetira perque es major ja per aquesta activitat


