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Benvolgudes famílies:  

Des de la junta directiva de l’AMPA estem realitzant un esforç per a millorar 
l'oferta i la qualitat de les activitats extraescolars en el col·legi i adaptar-les cada 
vegada més a les preferències i necessitats dels alumnes/as i les seues famílies. Per a 
açò, us demanem la vostra col·laboració emplenant el qüestionari que adjuntem a 
continuació.  Una vegada emplenat el qüestionari, us preguem que ho deixeu al 
tutor/a del curs.  

La Junta Directiva de l’AMPA  

Notes per a complimentar el qüestionari.  

1. La primera part del qüestionari és global, sobre l’oferta en general, per la qual 
cosa només es complimentarà una vegada per família.  

2. Per les alumnes que desitgen inscriure´s a alguna activitat el pròxim curs (2017-
2018) poden omplir la primera part. 

3. La segona part del qüestionari, que fa referència directament a les extraescolars 
en les quals s’ha participat, es deurà complimentar tantes vegades com 
extraescolars hagen assistit. S’adjunten dues còpies de la 2ª part. 

 
  1º PART: Satisfacció General de l’oferta d’Extraescolars.  
 
1.- ¿En quina mida està satisfet/a amb l’oferta de extraescolars que ofereix l’AMPA?. Puntue 
amb una “X” d’ 1 a 10, sent 1 res satisfet/a i 10, totalment satisfet/a 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
2.- Podra indicar-nos quin tipus d’extraescolares li agradaria que l’AMPA ofertarà per a l’any 
pròxim, curs 2015-2016. (Per favor, indique només aquelles activitats en les que estaria 
disposat/da a matricular el seu/a fil/a si foren ofertades, como ja sap, es necessari realitzar una 
selecció per que les possibles extraescolars tinguen un grup mínim d’8 alumnes per que puguen 
realment eixir endavant ). Indiquem-les per ordre de preferència. 
 

Curs del/la seu/a fill/a (2015-2016) EXTRAESCOLAR MOTIU 
Exemple: 3º INFANTIL Alemany Escoltar altres idiomes 

   
   
   
   
   
 
3.- ¿Quines l’horari  que més s’adapta a les seues necessitats per a aquest tipus 
d’activitats? 
 

Horari 1 2 3 4 5 NA 
Migdia, després del menjador (Dilluns a Dijous)       
Divendres, de 15.00 a 16.30 (antic horari escolar)       
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2ª PART: Satisfacció sobre cadascuna de les Extraescolars.  (1ª) 
(Recordatori: complimentar esta part tantes vegades com en extraescolars haja assistit) 
 

0.- Fitxa d’Extraescolar:  
 

Nom de l’activitat i data de realització:  
Entitat que la realitza, si ho sabeu:  
Durada aprox. de cada sessió:  
Nº de sessions setmanals::  
Curs 2015-2016 (de l’ any passat):  
 
 
1.- ¿Creu que el/la vostre/a fill/a ha 
participat amb interés en l’activitat? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
2.-  Creu que l’activitat ha ajudat el 
seu/a  fill/a a millorar/aprendre? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
3.- Valore els següents aspectes de 
l’activitat de l’1 al 5, on 1 es Nul i 5 és 
Excel·lent.  
Aspectes 1 2 3 4 5 NA 

Informació rebuda       

Els instruments i el 
material utilitzats 

      

L’horari       

Ràtio 
monitors/alumne 

      

Preu       

Modalitat de gestió 
de pagaments 

      

L’atenció de l’ 
empresa dels 
problemes 

      

Continuïtat del 
mateix monitor al 
llarg del curs 

      

Recuperació de 
classes suspeses 

      

Valoració Global de 
l’activitat 

      

 
4.- ¿Vol el seu/a fill/a tornar a participar 
d’esta activitat el proper any? 
      Sí                       No 
 

 
5.- En relació amb el monitor/a, per 
favor, avalue les següents capacitats del 
1 al 5:  
Aspectes 1 2 3 4 5 NA 

Capacitat de motivar        

Coneixements       

Metodologia       

Resoldre conflictes i  
problemes 

      

Proximitat, 
amabilitat amb 
els/les alumnes 

      

Comunicació amb 
les famílies 

      

Puntualitat i 
assistència 

      

Valoració global del 
monitor/a 

      

 
6.- ¿Hi ha alguna cosa d’esta activitat 
que canviaries? 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
7.- ¿Quines raons tenia per triar  esta 
activitat? 
…………………………………………
………………………………………… 
8.- de forma general, ¿Considera que ha 
sigut una bona elecció esta activitat per 
al/la seu/a fill/a? 
 Sí, perquè …….………………….. 
……………………………………… 
 No, perquè ………………………. 
……………………………………… 
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2ª PART: Satisfacció sobre cadascuna de les Extraescolars.  (2ª) 
(Recordatori: complimentar esta part tantes vegades com en extraescolars haja assistit) 
 

0.- Fitxa d’Extraescolar:  
 

Nom de l’activitat i data:  
Entitat que l’ ha realitzat (si ho recorda):  
Durada de la sessió:  
Nº de sessions setmanals:  
Curs 2015-2016 (de l’any passat):  
 
1.- ¿Creu que el/la vostre/a fill/a ha 
participat amb interés en l’activitat? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
2.- ¿Cree que l’activitat ha ajudat el 
seu/a fill/a a millorar/apendre? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
3.- Valore els següents aspectes de 
l’activitat de l’1 al 5, on 1 es Nul i 5 és 
Excel·lent.  
Aspectes 1 2 3 4 5 NA 

Informació rebuda       

Els instruments i el 
material utilitzats 

      

L’horari       

Ràtio 
monitors/alumne 

      

Preu       

Modalitat de gestió 
de pagaments 

      

L’atenció de l’ 
empresa dels 
problemes 

      

Continuïtat del 
mateix monitor al 
llarg del curs 

      

Recuperació de 
classes suspeses 

      

Valoració Global de 
l’activitat 

      

 
4.- ¿Vol el seu/a fill/a tornar a participar 
d’esta activitat el proper any? 
      Sí                       No 
5.- En relació amb el monitor/a, per 
favor, avalue les següents capacitats del 
1 al 5:  

Aspectes 1 2 3 4 5 NA 

Capacitat de motivar        

Coneixements       

Metodologia       

Resoldre conflictes i  
problemes 

      

Proximitat, 
amabilitat amb 
els/les alumnes 

      

Comunicació amb 
les famílies 

      

Puntualitat i 
assistència 

      

Valoració global del 
monitor/a 

      

 
6.- ¿Hi ha alguna cosa d’esta activitat 
que canviaries? 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
7.- ¿Quines raons tenia per triar  esta 
activitat? 
…………………………………………
………………………………………… 
8.- De forma general, ¿Considera que ha 
sigut una bona elecció esta activitat per 
al/la seu/a fill/a? 
 Sí, perquè …….………………….. 
……………………………………… 
 No, perquè ………………………. 
……………………………………… 
 

MOLTES GRÀCIES 


