Enquesta extraescolars 2017-2018
Resum resultats
Han respost l’enquesta 66 familiars.
Les famílies que han respost l’enquesta la majoria fan extraescolars.
Un 78,7% dels que han respost els seu fill/a fa extraescolars.
El 21,3% no fa cap extraescolar.

VALORACIONS activitats 2017-2018
Les mitjanes de les valoracions són (sobre 5):
Anglès- 4,3
Dansa- 3,7
Música- 2,7
Bàsquet- 3,4
Futbol- 2,3
Piscina- 3,9
Iniciació esportiva- 3,5

PROPOSTES més votades
Número vots:
Piscina 33
Xinès 30
Teatre musical 28
Patinatge 18
Escacs 14
Arts i manualitats 10
Informàtica + robòtica 4
Ioga, arts marcials, esports femení, hip hop 1

Tants per cents (de les respostes totals):
Piscina 23%
Xinès 20%
Teatre musical 19,5%
Patinatge 12,5%
Escacs 10%
Per cursos
La piscina la demanen majoritàriament els cursos de P3, P4, P5 i 1r d’EP. No és
molt representatiu la resta.
El xinès està molt repartit a partir de P5 fins a 4t d’ESO. On hi ha més demanda
és 4t i 5è de Primària.
El teatre musical està molt repartit de P4 a 4t (hi ha una demanda a 3r d’ESO).
On més es demana és a P4, P5, 5è i 3r.
El patinatge està molt repartit de P4 a 5è (hi ha una demanda a 3r d’ESO). P5 i
5è els que més amb 3.
Els escacs molt repartit de P5 a 4t d’ESO.

RENUNCIAR A ACTIVTATS EN CAS DE FER UNA NOVA
Un 21,2% dels que responen deixarien de fer l’activitat actual.
L’activitat que més es deixaria de fer és dansa (8 persones). La resta no és
significatiu. 8 persones és un 47% del total de les respostes.
La majoria d’aquests casos han escollit com a extraescolar el teatre musical.
OBSERVACIONS
Hi ha diverses observacions. Les que més s’han repetits són:
-

Fer piscina a Infantil i seguir fent piscina quan es deixa de fer.

