


1.Què volen els alumnes I famílies de l’escola?

Treball de camp: Abril 2019



Objectius de l’enquesta

1. L’estat actual de la qüestió: 

Dies a la setmana que fan activitats extraescolars

Dies a la setmana que les fan a l’escola

Activitats que fan a la escola

Grau de satisfacció en general

2. Com es podria millorar?

Necessitat d’ampliar la oferta

Quines serien les activitats extraescolars més desitjades

Quines serien realment les activitats que tenen més opcions d’arribar a tenir prou 

inscrits per ser factible

3. Conclusions



A qui hem enquestat?

FITXA TÈCNICA

A qui ens hem adreçat? 

Familiars (pares/ mares o responsables –només un adult per família) han contestat per cada un dels seus fills/es que estudien 

a l’escola de P3 a 5è, hem exclòs l’alumnat de 6è perquè no hi seran al centre l’any que ve.

Quina resposta hem obtingut?

Han contestat 143 famílies representant l’interès de 194 alumnes. És a dir quasi el 49% de l’alumnat total.

En els cursos de P3 a 4t, el nivell de resposta ha sigut encara més alt.

Número d’alumnes per

curs

Respostes % sobre 

el total

P3 27 54%

P4 23 46%

P5 28 56%

1r 27 54%

2n 28 56%

3r 27 54%

4t 21 42%

5è 11 22%



Resultats claus

Del alumnat enquestat: 

1. Gairebé el 90% de l’alumnat fa extraescolars i el 51% en fa dos o tres dies a la setmana, 
l’escola no cobreix les necessitats del 25%.

2. Patinatge, futbol i joc i esports són les activitats més populars. El nivell de satisfacció amb 
les activitats  és bastant positiu (81%) tot i que hi ha gairebé un 20% poc satisfet.

3. EL 92% voldria que l’oferta s’ampliés! 

4. Teatre, alguna activitat en anglès, música (guitarra però també altres activitats) i robòtica 
són les activitats més demandades.

5. D’acord amb les intencions dels familiars respecte als seus fills i filles, per les activitats 
anteriors hi ha possibilitat d’oferir diferents grups per etapes o edats.

6. Estem treballant per poder ampliar l’oferta d’extraescolars pròximament.



Gairebé el 90% de l’alumnat enquestat fa extraescolars i el 51% en fa dos o 
tres dies a la setmana, l’escola no cobreix les necessitats del 25%.

El 89% de l’alumnat enquestat fa extraescolars a l’escola o fora, el 71% fa 
a l’escola i el 36% fora de l’escola, hi ha un 19% que fa ambdós. 
� El 98% de l’alumnat de 1r a 4t fa alguna extraescolar.

Més de la meitat fan 2 o 3 dies 
d’activitats extraescolars, hi ha un 
19% que fa només un dia i un 14% 
que en fa 4 dies.

Dies que fa extraescolar en totalAlumnat que fa extraescolars

1. L’estat actual de la qüestió: 

� El 82% que no fa extraescolars són alumnes
de P3 a P5.

Dies que fa extraescolar a l’escola

A l’escola, la majoria fa 1 o 2 dies.
Hi ha un 25% d’alumnes que no 
fan extraescolars a l’escola. 

P3. Actualment el teu fill/a fa alguna activitat extraescolar a l’escola o en altre lloc?// P4. Quants dies a la setmana el teu fill/a fa extraescolars a l’escola?// P5. I en total, quants dies a la setmana el teu fill/a fa 

extraescolars ja sigui a l'escola o fora de l'escola?

Base: total enquestats n=194



Patinatge, futbol i joc i esports són les activitats més populars. El nivell de 
satisfacció és bastant positiu tot i que hi ha gairebé un 20% poc satisfet.

Patins, fútbol, joc i esport són les tres activitats més populars entre els 
enquestats. Karate, CreaAtr i Mou-te ballant les que menys apuntats 
tenen.

Nivell de satisfacció general respecte de les 
activitats actuals

Activitats actuals amb més apuntats

17%

15%

Recreatiu en patins/ patinatge

Futbol

33

29

18%19%

1. L’estat actual de la qüestió: 

El nivell de satisfacció és positiu, 
81%, tot i que hi ha un 19% poc 
satisfet i s’hauria d’entendre 
perquè.

Nombre d’alumnes

D’aquest 19% de poc satisfets, l’activitat que sembla més vinculada és 
mou-te ballant, tot i que no es pot saber del tot. En general, això 
indica que s’hauria de fer un seguiment més exhaustiu de la qualitat 
de les activitats ofertes i el seu nivell de satisfacció.

P6. Quina activitat o activitats fa a l’escola?// P12. Tornant a les activitats extraescolar que ja fa a l’escola el teu fill/a, estàs satisfet/a en general?

15%

14%

9%

8%

7%

7%

7%

6%

5%

4%

Futbol

Joc i esport

Percussió

Escacs

Iniciació esportiva

Basquet

Activitat aquàtica

Mou-te ballant

CreaArt

Karate 

29

28

17

15

14

14

13

12

10

8

63%

Totalment satisfet/a Bastant satisfet/a Poc satisfet/a

Base: total enquestats n=194

Base: fan alguna activitat a l’escola n=144



Cal ampliar l’oferta, això l’interessa al 92% enquestat! Teatre, alguna activitat en anglès, música 
(guitarra però també altres activitats), robòtica, plàstica, circ i ioga són les més demandades

Quines activitats susciten més interès?Interès per ampliar l’oferta

52%

52%

46%

45%

42%

34%

29%

28%

Teatre

Anglès

Música: guitarra

Jugar en anglès

Robòtica en anglès

Activitats plàstiques: pintar, …

Circ

Ioga per a nens/es

100

100

90

88

82

66

56

54

El top 3 

Activitats 
amb més 
de 50 nens 

2. Com es podria millorar l’oferta?

Nombre d’alumnes

Al 92% li interessaria que s’ampliés l’oferta actual!

P7. Pensant en el teu fill/a en concret, creus que l’oferta actual d’extraescolars a l’Escola Joan Miró és suficient o t’agradaria que hi haguessin més opcions?//  P8. De les següents activitats que es podrien oferir 

a l’escola pel curs que vé, probablement adaptada a diferents grups d’edats, quina o quines t’interessaria apuntar al teu fill/a? Selecciona totes les que t’interessen pel teu fill/a. 

28%

27%

26%

24%

23%

21%

20%

20%

19%

19%

15%

13%

11%

8%

4%

Ioga per a nens/es

Llenguatge musical

Contes en anglès

Dansa contemporània

Ioga en família

Sensibilitat musical

Expressió corporal

Judo

Cant

Còmic

Manualitats

Ballet clàssic

Capoeira

Altra idioma 

Música: flauta

54

53

50

46

44

40

39

38

37

36

29

26

22

16

8

de 50 nens 
interessats

Base: total enquestats n=194



� Anglès té una forta demanda, però tenint en 
compte que la direcció de l’escola no vol oferir 
aquesta opció perquè entre en conflicte amb el 
currículum escolar, robòtica en anglès pels 
mitjans i grans i jugar en anglès pels petits i 

Activitats que podrien tenir prou alumnes apuntats per l’any que ve...
(P10) 

1ª OPCIÓ
(p11)

2ª OPCIÓ TOTAL 1ª + 2ª

Teatre 25 20 45

Anglès 26 19 45

Jugar en anglès 15 11 26

Contes en anglès 0 5 5

TOTAL ANGLÈS 41 35 76

Robòtica en anglès 24 17 41

Música: guitarra 17 26 43

Música: flauta 0 0 0

Llenguatge musical 7 8 15

2. Com es podria millorar l’oferta?

Teatre, música i robòtica en anglès tindrien una forta demanda. Jugar en anglès estaria en 
segon lloc. Circ, dansa contemporània i plàstica serien les següents opcions a contemplar

� Teatre pot arribar a tenir molt d’èxit.

Nombre d’alumnes

mitjans i grans i jugar en anglès pels petits i 
mitjans, seria una opció interessant.

���� Música és, conjuntament amb anglès i teatre, 
una activitat amb molts interessats. Guitarra, en 
primer lloc, però també hi ha interès en 
llenguatge musical i cant. Es pot arribar a oferir 
activitats musicals combinades per tal de cobrir 
la demanda.

P10. P10. P10. P10. De totes les activitats del llistat i de les que has afegit tu mateix/a, selecciona la preferida. Selecciona l’activitat a la qual, segurament, apuntaries al teu fill/a. (només una) P11P11P11P11. Hi ha una segona activitat que segurament apuntaries al teu fill/a?

Llenguatge musical 7 8 15

Cant 6 6 11

Sensibilitat musical 3 4 7

TOTAL MÚSICA 32 44 76

Ballet clàssic 4 7 11

Dansa contemporània 10 7 17

Expressió corporal 2 2 4

Circ 12 6 18

Activitats plàstiques: pintar, ceràmica o fang 11 5 16

Manualitats 3 5 8

Còmic 7 8 15

Ioga per a nens/es 3 9 12

Ioga en família 3 8 11

Judo 7 4 11

Capoeira 3 2 5

Altra idioma 1 3 4

���� Circ, seria una activitat interessant també, tot i 
que està bastant empatada amb plàstica i 
dansa



Activitats que tenen quòrum per l’any que ve...

P3-P5 1r a 3r 4t i 5è

Teatre Activitat principal 7 9 6

Activitat segona 8 8 3

TOTAL 15 17 9

Robòtica en anglès Activitat principal 3 12 4

Activitat principal 3 9 5

Activitat segona 6 21 9

TOTAL

2. Com es podria millorar l’oferta?

Teatre és l’activitat més transversal, robòtica pels mitjans i grans, jugar en 
anglès i circ és més pels petits i mitjans. Música podria ser transversal.

� Robòtica en anglès per mitjans i grans.

� Teatre es podria oferir per tres trams de edats.

Música-guitarra Activitat principal 6 10 1

Activitat segona 5 10 3

TOTAL 11 20 4

Jugar en anglès Activitat principal 10 8 0

Activitat segona 2 3 1

TOTAL 12 11 1

Circ Activitat principal 6 6 0

Activitat segona 3 3 1

TOTAL 9 9 1

Activitat plàstica Activitat principal 2 7 2

Activitat segona 3 2 0

TOTAL 5 9 2

P10. P10. P10. P10. De totes les activitats del llistat i de les que has afegit tu mateix/a, selecciona la preferida. Selecciona l’activitat a la qual, segurament, apuntaries al teu fill/a. (només una) P11P11P11P11. Hi ha una segona activitat que segurament apuntaries al teu fill/a?

���� Música es podria oferir iniciació per petits i 
guitarra per mitjans.

���� Sembla que la plàstica podria oferir-se per un 
grup mitjà.

���� Jugar en anglès i  circ es podria oferir per 
petits i mitjans.



Contacte

Comissió d’extraescolars de l’AMPA

extraescolarsjoanmiro@gmail.com


