
Informe de l’enquesta d’avaluació del Casal d’Estiu
2017 al Montserrat Solà

Com cada estiu l’AMPA del Montserrat Solà organitza el Casal d’Estiu, gestionat per l’empresa
Caliu. Per tal de millorar el Casal, es va demanar a les famílies que van portar als seus fills al
Casal que contestin a una senzilla enquesta. A diferència d’altres anys en que l’enquesta era
en paper, aquest any l’enquesta s’ha fet on-line. Això a suposat un augment notable del
nombre de resposta aconseguides respecte les enquestes d’anys anteriors. Així aquest 2017
s’han aconseguit 60 respostes, xifra que triplica el nombre de respostes aconseguides en
anys precedents, i que representa una taxa de resposta de gairebé el 50%.

Preinscripció i inscripció

El nombre de preinscrits en el Casal d’Estiu 2017 al Montserrat Solà va ser de 218 nens i

nenes. Més del  90% dels  preinscrits  eren alumnes del  Montserrat  Solà,  i  els  preinscrits
d’altres  col·legis  eren  minoritaris;  n’hi  havia  del  Coromines,  del  Rocafonda,  de  l’Antonio
Machado, del GEM, del Cor de Maria i de Valldemia.

Dels 218 preinscrits, van acabar fent la inscripció al Casal 202. Dit d’altra manera el 92,6%
dels preinscrits van fer la inscripció.
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Evolució setmanal dels preinscrit al Casal 
d'Estiu 2017

Resultat de l’enquesta de valoració del Casal d’Estiu

Com ja s’ha esmentat a l’inici d’aquest informe, s’han aconseguit un total de 60 respostes sobre
un  total  de  124  famílies  a  les  que  se’ls  hi  va  enviar  un  correu  electrònic  demanant  que
responguessin a l’enquesta.

El  qüestionari  estava  estructurat  en  4  apartats:  el  primer  feia  referència  a  la  informació  i
comunicació; el segon sobre les activitats i el monitoratge; el tercer sobre la valoració del Casal
i  el  quart  es  demanaven  quins  havien  estat  els  aspectes  més  positius  i  quins  s’havien  de
millorar del Casal.



En la següent taula apareix resumit els valor mitjà obtingut en cadascuna de les preguntes
formulades,  i  també es presenten els  valors  obtinguts de mitjana segmentat en funció del
nombre de nens que hi ha al Casal de cada família, i també segmentat en funció del curs que
han fet els nens.

Mitja global

Famílies amb 
1 nen/a al 

Casal

Famílies amb 
més d'1 nen/a 

al Casal

Famílies amb 
algun nen/a 
de P1 o P2 o 
P3 al Casal

Famílies amb 
algun nen/a 
de 1r o 2n o 
3r al Casal

Famílies amb 
algun nen/a 
de 4t o 5è o 
6è al Casal

8,2 8,1 8,3 8,2 8,1 8,6
8,5 8,4 8,6 8,6 8,5 8,7

Molt insuficient 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Insuficient 3,3% 3,8% 3,0% 2,7% 5,9% 0,0%
Adequada 71,7% 80,8% 64,7% 70,3% 61,8% 84,2%

Elevada 16,7% 7,7% 23,5% 16,2% 20,5% 15,8%
Molt elevada 8,3% 7,7% 8,8% 10,8% 11,8% 0,0%

8,1 8,3 7,8 8,4 7,4 8,1
8,3 8,6 8,1 8,5 7,9 8,5
8,9 9,3 8,5 9,0 8,4 9,1

8,4 8,7 8,1 8,5 7,9 8,5Valoració global

Quantitat 
d'activitats

Ajust activitats amb interessos i edat 
dels nens/es

Informació
Comunicació

Excursions
Relació amb el monitor/a

Valoració global del Casal

Els pares i mares fan una bona valoració del Casal d’Estiu 2017, atorgant-li una puntuació de
8,4 (d’un barem que va de 0 a 10, en la qual 0 significa gens satisfactori i 10 significa excel·lent).

Les famílies que només tenen un nen al Casal li atorguen una puntuació (8,7) més elevada que
les famílies que tenen dos o més nens/es al Casal (8,1).

Pel que fa a la puntuació en funció dels cursos dels nens/es, les famílies amb algun nen a 1r o
2n o 3r han estat els que han donat una puntuació més baixa al Casal (7,9). Les famílies amb
nens/es a infantil i les que tenen nens al cicle de grans de primària han puntuat amb 8,5 el
Casal.

Informació i comunicació

Respecte la informació que ha ofert del Casal i de les activitats, la puntuació mitja ha estat de
8,2. Hi ha poca diferència en aquest aspecte entre les famílies amb un nen/a al Casal i els que
tenen més d’un. Per cursos dels nens/es destaca la puntuació atorgada per les famílies amb
nens/es al cicle de grans de primària, amb 8,5.

En quant a la valoració de la comunicació entre les famílies i l'organització del Casal, el valor
mitjà de les respostes ha estat de 8,5. Fent l’anàlisi en funció del nombre de nens/es que tenen
les famílies al Casal no s’observen diferències significatives. Tampoc hi ha diferències rellevants
en les mitjanes obtingudes en comunicació en funció del curs del nen.

Activitats i monitoratge

En aquest apartat es van realitzar quatre preguntes. La primera demanava la valoració sobre la
quantitat d’activitats programades durant el Casal. El 71,7% de les respostes considera que el
nombre d’activitats era adequada, 16,7% va dir que era elevada, el 8,3% molt elevada i només



el  3,3%  va  dir  que  eren  insuficients.  Aquest  mateix  perfil  s’ha  repetit  en  les  diferents
segmentacions, però amb valors diferents. Així per exemple el 80,8% de les famílies amb un
nen/a al Casal consideren que el nombre d’activitats era adequat; en les famílies que tenen
més d’un fill  aquest  percentatge baixa  fins  al  64,7%, i  un 23,5% opinen que hi  havia  una
quantitat elevada d’activitats. Per cursos, el 84,2% de les famílies amb nens/es a 4t o 5è o 6è,
creuen que el nombre d’activitats era adequat; en les famílies dels nens/es d’infantil aquest
percentatge és d’un 70,3%; i en les famílies dels nens/es a 1r o 2n o 3r, el percentatge se situa
en el 61,8%.

La  segona  pregunta  d’aquest  apartat  demanava  si  les  activitats  programades  s’ajusten  als
interessos i edats dels nens i nenes. La valoració global d’aquesta pregunta ha estat de 8,1, el
valor més baix de totes les preguntes formulades. Les famílies amb un nen/a atorguen una
puntuació de 8,3, mentre que les famílies amb més d’un nen/a ho valoren amb un 7,8. Les
famílies amb nens a infantil són les que millor puntuen aquesta pregunta (8,4), mentre que les
famílies amb nens/es a 1r o 2n o 3r són les que pitjor ho puntuen (7,4).

Respecte el grau de satisfacció de les excursions del Casal, la nota mitja obtinguda és de 8,3.
Les famílies amb un nen/a al Casal ho valoren amb un 8,6, i les que tenen més d’un nen/a ho
valoren amb 8,1. Per cursos, novament les famílies amb nens/es a 1r o 2n o 3r són les que
valoren més  baix,  amb un 7,9;  els  altres  dos  grups  (els  d’infantil,  i  els  grans  de primària)
atorguen una puntuació de 8,5.

Pel que fa a la valoració de la relació que ha tingut el nen/a amb el seu monitor/a, aquest és
l’ítem més ben valorat, amb un valor mitjà de 8,9. Les famílies amb un nen/a al Casal valoren
molt positivament la relació amb el monitor/a, amb una puntuació de 9,3; les famílies amb més
d’un nen al  Casal  ho puntuen amb un 8,5.  Per  cursos  es tornar  a repetir  la  tònica de les
preguntes anteriors, les famílies d’infantil i les dels grans de primària donen una valoració molt
elevada, amb 9 i 9,1. 

Aspectes positius i aspectes a millorar

El  darrer  apartat  de  l’enquesta  donava  l’oportunitat  a  les  famílies  de  dir  quins  aspectes
considerava més positius del Casal d’Estiu i quins aspectes calia millorar. A continuació es llisten
les aportacions fetes per les famílies.

Aspectes positius

S'ho han passat molt be
Els infants estan molt contents amb el fil conductor, aquest any en Zzigui per exemple
La relació entre infants i monitors
Els jocs d'aigua, com la guerra de meteorits
La relació entre els monitors/es i els infants, tots son una gran família. Us trobarem molt a faltar. Moltes 
gràcies per ajudar-nos a educar als nostres fills.
Sempre he pensat i defensat que sou un equip 10! Actueu amb el cor i es nota. Us dono l'enhorabona 
per la molt bona feina. Bon estiu!
Càmping, nit al casal i joc de nit. Scape room i excursions. Tallers.
Activitats d'aigua i excursions
Les sortides i les activitats. S'ho ha passat molt bé.
Sobretot als petits la relació amb els monitors...



El més positiu es que els nens han anat molt contents al casal.
la sortida al càmping
Els monitors: un excel·lent, per nosaltres és lo més important.
Que els nens s'ho han passat d'allò més bé i es llevaven cada dia amb ganes d'anar al casal 
Sortida a Cosmocaixa
Dormir a l'escola
El room escape
Les activitats
Enfortir els llaços amb els companys en un ambient més distès. Aprendre coses diferents.
Als meus fills els va agradar molt la nit que van dormir al casal.
El tema ha estat un encert i les activitats molt ben escollides i relacionades. 
Diversitat en activitats
Com sempre, el tracte personal de Caliu
La motivació transmesa als infants, la nit al casal
Variedad de actividades y diversión.
Les manualitats, la temàtica i els monitors
Els monitors/es i la organització
L'horari i l'organització....
Monitors
Dedicat a l'oci, joc, activitats lliures i a més seguir un tema del qual aprenen cosetes i els interessa. 
Sobretot que els nens ho passen be i hi van contents.

Aspectes a millorar

Que en els jocs siguin grups iguals de persones i no grups desequilibrats. El dinar del dia del càmping, no 
ha agradat a molts nens...
Més excursions i activitats de piscina.
L'espai: massa calor. Afegiria molts mes moments d'aigua: xeringada, cubells al pati... 
Com que aquest ha sigut el seu últim any a l'escola, li agradaria poder tornar al casal l'any que ve, tot i que
haurà fet 1r d'ESO.
Crec que s'haurien de fer més sortides, sobretot al grup de primer i poder anar més a la piscina
Les excursions
Tenir un espai de contes i lectura. Quan es van fer els meteorits es podria haver avisat per dur banyador i 
xancletes (el meu fill no va voler jugar per aquest motiu). No obligar a jugar a tot perquè estaven molt 
cansats....
Potser pot haver-hi racó de contes.... jo afegiria algun espectacle artístic....teatre o similar.
El preu per setmanes era massa car. 
La vigilància dels més grans, donat que es dóna per fet que als ser grans no la necessiten
Fer més excursions fora del casal  i no tantes tardes de cinema
L'horari: un intensiu, per nosaltres, seria excel·lent. L'horari partit, a part del cost del menjador també 
afegim la calor de l'estiu tot el dia a l'escola, hi ha molts pares que podríem anar a buscar nens a les 14h i 
estalviar-nos el menjador.
La comunicació amb les famílies sobretot els dies de les sortides, càmping, platja, nit a l'escola... m'ha falta
a dintre dels grups de whatssap algun responsable o portaveu del casal. Alguna foto de les activitats als 
grups no hauria estat malament 
L'estona després del menjador
Activitats més variades, utilització de la llengua anglesa per part d'algun monitor, rebuda dels alumnes per 
les monitores a l'aula (de vegades no es deia ni el bon dia quan arribava a la classe)
Fer l'agenda més real
Hi ha mes polls que durant un curs lectiu
Anar més a la platja o a la piscina
Fer més activitats d'aigua.



La idea de fer un grup de whatsapp és bona però penso que no s'ha aprofitat prou bé aquesta eina.
Separar més els nens per edats ... he tingut problemes de convivència amb nens de cursos superiors
Reportatge fotogràfic. M'han comentat que s'han fet fotos i es podran veure, però jo no he rebut cap 
informació al respecte. Crec que es positiu poder-les veure amb els fills i filles
Alguns dies s'ha avorrit una mica
Adecuar actividades a grupos reducidos de la misma edad.
En el moment de la inscripció caldria tenir informació sobre la temàtica i una proposta d'activitats, com a 
mínim de les excursions
Darrera setmana juliol
Potser mantenir una miqueta més informats als pares de les activitats quan es queden a l'escola. I si es 
pogués passar algunes fotos del resum del casal.


	Informe de l’enquesta d’avaluació del Casal d’Estiu 2017 al Montserrat Solà
	Preinscripció i inscripció
	Resultat de l’enquesta de valoració del Casal d’Estiu
	Valoració global del Casal
	Informació i comunicació
	Activitats i monitoratge
	Aspectes positius i aspectes a millorar



