ANÀLISI DELS RESULTATS EXTRAESCOLARS 2014-2015
ENQUESTA SATISFACCIÓ
La participació ha estat baixa. Les 31 respostes no suposen ni un 50% del
total de famílies que fan extraescolars a l’escola.
En l’apartat de participació no podem fer una valoració satisfactòria.
Pensant en properes enquestes ens posem el repte d’augmentar la participació.
Una de les propostes és buscar espais perquè les famílies puguin respondre
l’enquesta en format paper.
Quan analitzem els resultats que valoren la gestió administrativa en general
són satisfactoris.
El resultat més baix és la valoració del preu de l’activitat. Pel que fa als preus
s’intenta sempre ajustar al màxim possible, tenint en compte que ens limita
molt el fet que som una escola d’una sola línia, amb poques opcions de molta
participació d’alumnes en activitats extraescolars.
S’analitzarà l’opció de fer per rebut bancari el concepte de matrícula de les
activitats que ho requereixin.
L’anàlisi de la comunicació és satisfactòria.
ACTIVITATS:
Anglès:
Els resultats són satisfactoris i ens movem en paràmetres força alts.
Cal tenir en compte que en alguns grups s’ha comentat que hi ha hagut
moviment de professorat. És una situació molt específica d’aquest curs, on
s’han donat unes certes de circumstàncies negatives que esperem no tornin a
passar.
Bàsquet:
El resultat final és correcte, encara que hi ha algunes respostes negatives.
Pensem que com que hem fet un sol grup de bàsquet, l’activitat no ha anat
prou bé perquè hem treballat amb moltes diferències d’edat alhora. En el grup
hem tingut treballant junts alumnes de P5 amb alumnes de tercer.
El proper curs, amb la incorporació d’un grup que competeix, ja no hi haurà
tanta diferència d’edats ja que farem dos grups de bàsquet.
Dansa-jazz:
Els resultats són satisfactoris. Tot i així, tenint en compte que és una de les
activitats amb més alumnes, cal valorar que hem rebut molt poques respostes.
Tot i els bons resultats analitzarem la proposta de fer balls i moviments més
moderns.

Música:
Si analitzem de forma global els resultats són satisfactoris.
Cal tenir en compte que com que aquest curs hi hagut molt moviment de
professorat, es demana més comunicació i més estabilitat.
Es valoraran amb la coordinadora de les activitats de música algunes
observacions que han sortit a l’enquesta.
Piscina:
Els resultats són satisfactoris.
PROPOSTA D’ACTIVITATS
Es demana de fer més activitats esportives però cal tenir en compte les
limitacions d’espais que tenim. Anar a altres espais és poc viable.
De totes les propostes podem analitzar l’opció de tornar a fer patinatge.
Valorarem les propostes de fer escacs, ja que ens sembla una proposta molt
interessant i no requereix espais diferents dels que tenim.
Les activitats relacionades amb les arts plàstiques s’han deixat d’oferir perquè
els darrers anys no es va aconseguir omplir cap grup.
Respecte a l’activitat relacionada amb els valors, el civisme, les estratègies
d’actuació a la vida quotidiana... és una activitat que ja treballem en les hores
lectives, en les situacions quotidianes, en el dia a dia.
Les sessions d’ètica, de ciutadania... és el mateix cas, ja es va treballant, però
en aquest cometari s’han valorat situacions concretes que tindrem més en
compte.
Respecte a la proposta que demana que el monitoratge de menjador faci servir
l’anglès com a llengua vehicular és una situació que va més enllà de les
extraescolars.
OBSERVACIONS GLOBALS:
S’analitzaran de nou els horaris de cara a propers curs per valorar si hi ha dies
que estan més ocupats que altres.
El tema preus és difícil de gestionar però pensem que no estem molt allunyats
dels preus del barri tenint en compte el plantejament de les activitats. En cas
que estiguem molt fora de mercat agrairíem que ens féssiu saber aquestes
diferències.
L’esport amb el que podem competir és el bàsquet. Aquest curs tornem a tenir
un equip. L’objectiu és mantenir i ampliar la presència d’equips de bàsquet.

