
RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS – CURS 2021-2022 

En primer lloc, des de l’AFA us donem les gràcies a les famílies que heu participat per ajudar-nos a 

tenir una visió més àmplia de la feina que fem, de la que ens queda pendent per fer i quines són les 

vostres necessitats i interessos.  

El curs 2021-2022 

La majoria de les famílies participants valora positivament les activitats extraescolars d’aquest curs, 

tant pel que fa la diversitat de propostes, els horaris i la coordinació i organització d’aquestes. 

Sempre queden punts a millorar i gràcies a les vostres aportacions ens podrem posar a millorar la 

comunicació entre la Tribu i les famílies.  

 

 

 

  



De cares el proper curs 

De cares al curs 2022-2023 ens heu indicat que us agradaria que hi hagués més oferta d’activitats 

relacionades amb la ciència i la tecnologia i la creativitat. També heu mostrat interès per la Llengua, 

la cultura i els esports. Algunes famílies ens heu proposat activitats més concretes com la Zumba, la 

cuina, la robòtica, els escacs i el dibuix. 

Les famílies participants heu mostrat interès per a què hi hagi més propostes en horari de migdia al 

llarg de tota la setmana i poc interès per a activitats els divendres a la tarda.  

 

 

Finalment, us adjuntem les propostes de millora i canvis que ens heu proposat.  

• A multidansa aquest curs hi han hagut molta variació de monitora i cada monitora ho feia diferent 

cosa que a la meva filla no l'hi ha agradat gens i es plantejava fins hi tot de plegar. Però en general 

molt contenta. 

• El meu fill va triar jocs de rol i ha estat un encert, molt content durant tot el curs i fins hi tot ha animat 

a companys seus a apuntar-s'hi. Molt bona proposta aquest extraescolar. 

• Ampliar l’oferta d’activitats en franja de tarda. 

• Poder fer dos dies a la setmana de jocs de taula q a la meva filla li encanta. 

• Voldria comentar alguns punts per si poden servir de forma constructiva a millorar: 1)La nostra filla fa 

jocs de taula però no tenim contacte amb els talleristes i només sabem el que ella ens explica. Estaria 

bé tenir un canal de comunicació amb el tallerista. Hem valorat a l’enquesta l’espai i els monitors 

sense haver-los vist mai i per tant ens ha estat difícil valorar-ho. 2) Facilitar un nou període d’inscripció 

a les extraescolars a partir del gener potser estaria bé. Finalment vull agrair la feina que des de la tribu 

d’estones es dedica a poder tenir extraescolars a l’escola. 

• Oferir extraescolar d angles algun migdia. 

• Crec que les activitats estan escollides amb molta cura i em semblen totalment adients. Felicitar a 

l’equip que ho gestiona amb tanta eficàcia i saber fer. 

• Anglès i esports a la tardabsortint de l'escola. 

• Més oferta d'activitats al migdia i tarda. 

• Milloraria el procés d'informació al inici. 

• Que es fes anglès amb petit london com es feia abans. 

• Fer dos dies enlloc d'un (ukulele). 

• Afegir els extraescolars al migdia. Més varietat. I falta molta comunicació amb les families. En el meu 

cas, no he rebut pràcticament cap feedback ni informació a inici de curs de monitors, dinàmiques,... 



per tant, tampoc puc valorar l'espai ni els monitors ja que no conec absolutament ni on ni amb qui ho 

fan. Tampoc com ni de quina manera. 

• Aquest any ha anat tot molt bé! 

De nou, moltes gràcies! Tindrem molt en compte les vostres aportacions i properament us 

informarem de les propostes pel proper curs. Us recordem que si voleu formar part de la Tribu 

Estones i contribuir a què les hores no lectives siguin de qualitat sereu molt benvinguts! La tribu us 

necessita!   

 

 

 


