
Enquesta de Satisfacció EMMMDC curs 2016-2017 
 

 

 

Resum de les dades extretes de l’Enquesta de Satisfacció enviada a les famílies el 22 de juny de 

2016. Les dades es van recollir fins al 24 de juliol de 2017 amb un total de 103 enquestes de    

546 alumnes que representa una participació del  18,9 %. 

Secció 1  

1. En termes generals, com valoreu l'Escola Municipal M. Dolors Calvet. 
 
 
Totes les 103 enquestes valoren l’escola per sobre del 5 amb una mitjana de 8,6.  
 
 
 

  

Secció 2 

2. La gestió, organització i atenció a l'usuari: 

La Gestió de l’Equip Directiu 

 

 

 

Mitjana 

8,6 

Mitjana 

9 
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El procés de preinscripció i matrícula 

 

L’adequació dels horaris.  

 

 
La informació rebuda al començament del curs 
 
 

 

 

 

Mitjana 

8,4 

Mitjana 

7,8 

Mitjana 

8,4 
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L'horari d'atenció a l'usuari 

 

La qualitat de l'atenció rebuda (tracte personal, nivell d'informació, etc) 

 

Observacions de la Secció. 

Facilitar adreçes de correu electrònic per cada professor i atendre-les puntualment 

Si poguessin enviar els correus una mica abans, millor. 

Estem molt satisfets  

Professorat molt atent 

Els horaris s'han de triar massa aviat 

Falta d'informació respecte el deute econòmic de l'escola. 

El procés de matriculació es podria plantejar completament on-line i no haver 
d'anar al centre, així com la revisió de llistes de preinscripció.  

la inscripció s'hauria de poder fer telemàticament 

S'informa amb poca antelació de les informacions rellevants  

Si ja ets alumne no hauria de ser necessari fer la inscripció amb totes les dades 
cada any 

Bon tracte, però no sempre accessible 

Be 

Molt bona 

seria d'agrair poder fer el seguiment del procés de preinscripció via telemàtica 

Millorar aire condicionat 

 

Mitjana 

8,4 

 

Mitjana 

8,8 
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Secció 3 

Les aules i els materials utilitzats 

Les condicions de les aules 

 

La neteja de les instal·lacions 

 

La disponibilitat d'instruments de prèstec per als alumnes (79 respostes) 

 

 

Mitjana 

7,8 

 

Mitjana 

8,2 

 

 

Mitjana 

8,2 
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Disponibilitat d'aula d'estudi 

 

Observacions del bloc 3 

Caldria renovar faristols i canviar algunes cadires de fusta 

Pot millorar  

L'aula d'estudi és massa petita perquè és d'usos múltiples 

L'aula d',estudi mes gran 

Estaria be que els alumnes hi puguissin comptar amb aules per estudiar música tots sols, entre 
classe i classe per exemple 

Quan arriba el bon temps hi ha aules que hi fa molta calor. A l'Auditori tambe 

res 

Estaria bé que hi hagués algun espai habilitat per qui vulgui tocar mentre s'espera entre classe i 
classe 

Potser si ha disponibilitat posar alguna aula més (d'estudi) i fer-la per edats 

Massa calor a les aules que no tenen aire condicionat. 

les cadires estan trencades i brutes 

L'estat d'algun instrument de préstec no és adequat  

Seria molt positiu disposar d'aules  durant el cap de setmana o altres horaris encara que 
l'escola estigui tancada. L'espai ja existeix i el soroll no pot molestar a cap veí. 

Falten altaveus per escoltar peces amb qualitat 

Normal 

L'EMMDC ha adaptat el seu projecte i ha constret les seves necessitats docents als espais de  
l'Ateneu Municipal (un edifici històric concebut per acollir sales de reunions i despatxos 
sindicals a les acaballes del franquisme) 
 ¿Algú ha pensat seriosament en el projecte i en les necessitats espacials de l'Escola de 
Música? L'escola de Vilafranca del Penedès, a Vilafrancad el Penedès i per Vilafranca del 
Penedès. 

La planta baixa necessita aire acondicionat . A les aules del 3r pis i auditori ja n'hi ha, però a 
baix fa massa calor.... 

La biblioteca és molt petita i fa molta calor 

Disponibilitat d'aula d'estudi: No sé valorar perquè no n'he fet mai ús. 

Aules d'estudi per a alumnes: un desorganitzat. Els horaris del curs un pèl tard de la nit. 

Desconec aquests dos temes: Disponibilitat instruments i aula d'estudi. He  fet valoració per 
poder seguir amb l'enquesta. 

Mitjana 

7,4 
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Bloc 4 

La pràctica educativa i el personal docent 

El nombre d'hores de dedicació de l'alumne/a 

 

El nombre d'hores de dedicació de l'alumne/a, en cas de germans (39 respostes) 

 

L'aprenentatge assolit per l'alumne/a 

 

Mitjana 

7,8 

 

 

Mitjana 

7,8 

 

 

Mitjana 

8,8 
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L'aprenentatge assolit per l'alumne/a, en cas de germans (39 respostes) 

  

 

La informació rebuda sobre el progrés de l'alumne 

 

La informació rebuda sobre el progrés de l'alumne, en cas de germans (39 respostes) 

 

 

Mitjana 

8,4 

 

 

Mitjana 

8,2 

 

 

Mitjana 

8,4 
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Els concerts dels alumnes 

 

La setmana de concerts 

 

Els concerts de tancament de curs 

 

 

 

Mitjana 

9 

 

 

Mitjana 

9 

 

 

Mitjana 

9,2 
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Professor/a d'instrument (90 respostes) 

 

Professor/a d'instrument (en cas de germans o segon instrument) 

 

Professor/a de llenguatge (77 respostes) 

 

 

 

Mitjana 

9,6 

 

 

Mitjana 

9,4 

 

 

Mitjana 

8,4 
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Professor/a de llenguatge, en cas de germans (32 respostes) 

 

Professores de Cant Coral (57 respostes) 

 

Professors/es de Formacions instrumentals (68 respostes) 

 

 

 

 

Mitjana 

8,6 

 

 

Mitjana 

8,4 

 

 

Mitjana 

9,4 
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Professors/es de Formacions instrumentals, en cas de germans o segona formació                

(29 respostes) 

 

Relació dels docents amb els alumnes 

 

Relació dels docents amb les famílies 

 

 

 

Mitjana 

9,6 

 

 

Mitjana 

9,2 

 

 

Mitjana 

8,8 
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La participació de l'escola en la vida cultural de la ciutat 

 

Observacions de la Secció 4 

A vegades hi ha massa concerts, i les classes queden suprimides per aquests. 
De les profes de Cant Coral, n'hi ha una que és molt més estimada que l'altra degut als 
caràcters tant diferents que tenen una i altra. 

Els pares haurien de trobar un espai per parlar amb el professor que no sigui entre classes. A 
vegades la entre els retards i els pares es converteixen en classes de 25 minuts. 

En el cas de llenguatge potser fer una valoracio en una petita entrevista .... 

En els alumnes que ja cursen ESO hi ha una disminució de la informació. Sovint (per no dir 
gairebé sempre) s'avisa a l'alumne i no a la família del què es fa i moltes vegades la informació 
no arriba o arriba malament. No deixen de ser nens (12 a 15 anys) i moltes vegades es 
despisten i n'hi ha que no informen per passotisme o desinterès. Crec que seria convenient 
informar igual que s'informa als de bàsic. Sobretot el que són actuacions del Combo, banda, 
orquetra... 

Encara es pot millorar 

Ens agradaria que per la FM i altres esdeveniments ja hi hagués una banda de música de 
l'Escola Municipal. 

Esteu fent una bona tasca  

Hem comentat a vegades amb diversos pares que si al nen can coral no li agrada prou és un 
impediment per a la motivació per seguir amb el curs.  

La relació professor-alumne depèn molt del professor, n'hi ha que molt bé i altres que no tant 

Massa hores de llenguatge i cant 

Més concerts durant tot l'any, no només amb el motiu de la tardor el final de curs, etc.sinó 
constantment. 

Molt be tota la oferta de concerts 

potser alguna entrevista amb pares per reorientar l'estudi dels alumnes seria bo per aquells 
pares que no tenen coneixements musicals. explicar en què caldria incidir, què caldria potenciar  

Relació dels docents amb els alumnes dependrà del professor. Cant Coral no hauria de ser 
obligatori en els nivells Basic1-2-3. 

res 

tot depen molt de la profssora que et toqui. 

Mitjana 

9,2 
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Vilafranca seria una altra Vilafranca sense l'Escola de Música.  
Amb l'EMMDC, la ciutat: 
- Guanya actius simbòlics de gran valor estratègic.  
- Enforteix teixits que prestigien la ciutat de cara enfora i de cara endins.  
- No fa "territori", sinó "país". 
- Forma persones; no (a)gents 
- Genera sinèrgies de cohesió social. 
- Activa intel·ligències i es procura iniciatives que revertiran positivament tant en l'àmbît local 
com en el global. 
- Construeix un projecte de futur 

 

Secció 5 

Aspectes relacionats amb l'ambient escolar i la participació dels pares i mares. 

Ambient general del centre. 

 

L'ambient del centre entre la relació família i escola 

 

 

 

Mitjana 

8,8 

 

 

Mitjana 

8,6 
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Participació dels pares i mares (activitats, concerts...) 

 

 

Observacions de la Secció 5 

Cal una millor atenció a la recepció 

Cambra  

El preu una mica massa alt per l'estona que es fa de classe 

El tema econòmic malament. Jo no cobro per la feina que no faig i llavors no m'agrada pagar 
per les classes que no rebo. Per tant la cuota mensual hauria d'anar en funció d'això 

En general els professors s' impliquen molt i motiven als alumnes en l'aprenentatge. Valorem 
molt positivament que es facin colònies i les sortides que es fan. 

en totes les activitats de cant 

Estem molt contents amb aquests escola! 

Estem molt satisfets amb l'escola en general. 

Estic molt contenta amb l'escola 

Formalitzar millor processos de seguiment de l'alumne entre pares i professors 

Generalment, estic molt contenta amb l'escola! 

genial 

La nostra filla ha fet Sensibilitació 1 amb la Pilar San José i n'estem molt contents 

la relació amb els mestres d'instrument és molt bona i en canvi amb els de llenguatge o can 
coral és quasi nul.la 

L'Àlex és un professor fantàstic: és molt professional. És agradable i comprensible. Ofereix 
classes de molt alta qualitat. Amb ell s'aprèn moltíssim.   

L'alt nivell de les formacions són el segell identitari de l 'escola.  

L'enquesta està adreçada a families i no a adults que també realitzem estudis al centre 

Molt bona  

Molt complerta  

Moltes felicitats!!   

Realment, estem molt contents i satisfets per l'evolució del nostre fill, i el seguiment personal 
per part dels professors des de sempre. Estant atents de les necessitats  de l'alumne i 
corretgin les mancances. 

S'hauria de donar prioritat per compaginar horaris a famílies amb més d'un fill a l'escola i 
residents fora de Vilafranca  

TOT BE EN GENERAL 

Un 10 al professor 

 

Mitjana 

7,8 

 

 



Enquesta de Satisfacció EMMMDC curs 2016-2017 
 

 

Quins aspectes de l'Escola Municipal de Música valoreu més positivament? 

La sociabilització de la música i la qualitat de l'ensenyament 

la proximitat dels professors 

La relació entre professor i alumne i l'ajuda que proporcionen pels estudiants. 

L'atenció als infants i els valors que els trasmeteu 

Capacitat de socialització i col·laboració amb la vila 

Els professors d'instrumentd 

Activitats Músicals integrages a la Vila 

La professionalitat dels professors i l´organització 

L'alt nivell musical dels professors, el dinamisme i el treball per engrescar als alumnes 

L´implicació dels mestres en els aprenentatges dels alumnes 

El professorat 

El tracte i el treball amb els docents  

El professorat 

Tots perquè no hi ha res a millorar en el curs de sensibilització 1 

La proximitat amb el professorat. 

ganes de ensenyar del professorat i gaudir amb la música 

Et permet aprendre molt sobre música, peró al mateix temps t'ho passes bé. No exploten els 
alumnes perquè siguin prodigis, sinó que els deixen gaudir de la música. 

La pedagogia de les classes 

La participació en actes festius del municipi i els concerts d'alumnat 

Els docents 

La possibilitat de tocar en combos 

El professorat molt atent i professional 

L'estil, el mètode d'ensenyament, la proximitat amb l'alumne i les famílies 

Confiança entre alumne i professor 

L´actitut i dedicació de les professores de Taller i de Llenguatge. Les activitats musicals 
complementàries: sortides al Auditori, Cal Bolet, concerts del dia de la música...etc. 

Proximitat i informació als pares i mares 

La metodologia, les activitats al carrer,  el tracte que ha rebut la nostra filla per part de la seva 
mestra (Pilar)... 

La possibilitat que els nens de seguida toquen en agrupacions, les audicions, i la dedicació del 
professorat 

Els tallers que motiven molt als alumnes 

Cant coral i llenguatge musical 

L'oportunitat que tenen els alumnes per formar part de formacions i les bones relacions que 
generen alguns professors amb els alumnes. 

instrument 

Combos i conjunts 

Els profesors 

Valorem molt que sigui tan activa, el professorat i la facilitat de trobar oportunitats per tocar 

Professorat 

el nivell dels seus professors. La tasca que es fa en l'oferta de l'ensenyement municipal de 
música que és molt positiu per l'aprenentatge dels nens 

L'alt nivell de professionalitat dels mestres 

professorat i professionalitat 

Valors i Pla educatiu 

Que us marqueu una utilitat d'allo que han fet:cantates,grups instruments...crec que aixo els 
motiva 
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els professors i els mitjans 

Les mestres 

Que los profesores se entregan mucho y dedican mucha pasión en su trabajo con los niños.  

La Classe de Instrument 

Els profesors 

El tracte personal i la qualitat del professorat 

La qualitat de l'ensenyament i l'organització 

Els professors, les sortides, l'ensenyament que es dona. 

la diversitat i riquesa de les seves ofertes musicals 

Accés i horaris 

És molt familiar i els preus són prou bons. 

La possibilitat de participar en tallers musicals. 

L'equip docent i PAS. 
El tracte obert i familiar. 

ELS CONTINGUTS 

Com els alumnes viuen la música a através de totes les activitats que l'escola els hi proposa fer 
no només a l'aula sinó fora, a altres espais de la Vila 

la part educativa 

la implicació i vocació d'alguns dels professors 

Horari 

Els concerts i el professorat 

Molt bon ambient 

El professorat  

La creació de nous contjunts entre els alumnes de l'escola. 

L' atenció de la mestra 

La facilitat en què s'aprèn gràcies als professors 

El seguiment personal i individual que rep cada alumne. 

L' implicació dels mestes i la motivació que es tansmet. El ventall de formacions musicalsque l' 
alumnat pot participar. 

La qualitat de la formació, els agrupaments musicals des de petits, la diversificació de l'oferta, la 
varietat de concerts i la seva durada, el banc d'instruments, els intercanvis i les colònies, i la 
participació de l'escola a les activitats de la Vila. 

La part pedagògica i la socialització que comporta amb altres nens/es en contacte amb l'art de 
la música. 

Professorat 

La implicació dels professors i el tracte amb l'alumnat. Per a mi és excel·lent.  

Els mestres 

Que fa un impulso de possar la música adalt  

TOT: l'equip de professors, els tallers, l'estimulació dels alumnes, les activitats especials que 
programeu (sortides taller, trobades, audicions.....). Estic encantada amb l'escola i la recomano 
sempre. Sou un equip humà fantàstic. 

la seva participacio a tot arreu. 

Aprendre a tocar un instrument i fer noves amistats. 

El instrument 

Tocar un instrument i els profesors  

la menera de treballar amb els nens 

La implicació/responsabilitat de l'equip directiu i del professorat; la capacitat d'organització; la 
projecció de la música a Vilafranca i la projecció de Vilafranca a través de la música. 

La participació en esdeveniments relacionats amb Vilafranca al llarg del curs i el bon ambient 
entre professors i alumnes. 

La qualitat de l'ensenyament i la relació professor/alumne. 
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Els professors i la diversitat d'instruments a estudiar. 

L organizacio i l acces 

L'instrument 

La motivació del professorat i les activitats que s'organitzen  

la proximitat del professorat 

El tractament individualitzat amb el professor i els instruments 

La qualitat del professorat. 

El fet que el meu fill pugui estar en una escola Municipal amb altres nens de la seva edat 

El professorat 

La presència de l, escola al carrer i el professorat 

La professionalitat i el tracte humà i proper rebut. 

El seu arrelament i la seva implicació 

El fet d'organitzar tants concerts, tant a l'escola mateixa com a la Vila i arreu. Tocar en públic 
motiva molt! 

Familiaritat i aproximitat 

els professors 

El tracte amb els professors 

Tallers conjunts 

Equip huma 

l'aprenantatge 
dels instruments 

El bon ambient que hi ha. 

El tracte als alumnes 

 

 

PROFESSORS 40,1% PROXIMITAT 4,4% 

QUALITAT ENSENYAMENT 12,4% CONCERTS 2,9% 

COL.LABORACIÓ AMB LA VILA 8,0% OFERTA 2,2% 

FORMACIONS 7,3% VALORS 1,5% 

ACTIVITATS 6,6% EQUIP HUMÀ 0,7% 

INSTRUMENT 6,6% HORARI 0,7% 

AMBIENT 5,8% PAS 0,7% 
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Quins aspectes de l'Escola Municipal de Música creieu que caldria millorar? 

Ja s'estan millorant! 

exigència 

Si hi hagués pressupost, ampliar l'oferta d'instruments per crear formacions més grans i 
potents. 

Els horaris. A vegades nens petits van una mica tard... 

El preu 

Cant coral una mica mes divertit 

Comunicació i feed-back en el professors 

Tenir previstes més mesures de flexibilització i adaptació a la diversitat dels alumnes. 

Ensenyar/educar en la responsabilitat de pertanyer a combos, tallers i/o agrupacions: 
puntualitat, estudi, participació... 

Tot em sembla molt bé 

Cap canvi remarcable 

El local  

Les taxes 

cap 

Les tarifes. 

Intentaria potenciar l'orquestra. 

La quantitat d'aules per poder oferir més horaris 

La formació als adults, manca de material, informació... 

El nombre d'amplificadors de guitarra elèctrica 

No se ,ho trovo correcte 

Potser, la única pega, seria que les instal·lacions, en diferents pisos i entre d'altres 
equipament, no són les més òptimes 

Consegeria 

La disciplina a la classe. Els nois/es s´han de comprometre a fer silenci quan cal. 

Per ser una escola municipal caldria millorar les quotes 

Que hi hagi més places i la possibilitat de tenir plaça en cursoso posteriors a p3 

Hi ha instruments que costa de veure a les audicions. 

Poguer centrar en menys dies a la setmana les clases 

Els horaris  

S'haurien de prioritzar els alumnes de l'escola als estudiants de fora. 

Certers professors de llenguatge 

Preu 

res 

La climatització d'algunes aules (calor a l'estiu) 

Mantenir la primera opció demanada pels alumnes respecte instrument i, horari 

Per dir alguna cosa: els faristols 

espais 

Res 

No tenim les cançons que treballeu i no les podrm cantar pq no recorden lletra...estaria 
be donar copia quan en començeu una. 

flexibilitat horaria 

Mes temps de audicions 

No podemos definir esto porque estamos muy contentos con la Escuela. 

la classe de Llenguatge musical 

El preu de les clases 

Incloure alguna agrupació musical més. Adequació d'algunes aules a les altes 
temperatures.  
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Les instal.lacions, en concret, els lavabos 

Ara mateix no se m'acudeix res 

la immadiatesa de les informacions- on ón els concerts, què cal portar etc 

Atenció als pares 

Res 

Els horaris .  S'hauria d'ampliar les classes d'instruments en la franja horària de 5 a 6. 

Més audicions fora de l'Escola. 

les quotes 

Els espais 

la gestió administrativa 

la comunicació 

Horari 

L'edifici i els horaris, que no ens semblen adeqüats, en alguns casos per a alumnes de 
primària. 

Tot correcte, no trobo error 

Compatibilitzacio d horaris  

La disposició d'aules per l'estudi prarticular en individual o en contjunt dels alumnes 
durant la setmana i el cap de setmana. 

La informació sobre l'organització de les classes k no són normals. 

Més instal·lacions (classes)  

Pot ser les clases particulars de l'instrument que toca l'alumne,podrien ser una mica 
mes llargues de durada. 

La professionalitat o la manera de treballar, pedagógocament parlant, d'alguns mestres 
(pocs). 

Cap.  S'han anat introduïnt millores en el procés d'inscripció, en la diversificació de 
l'oferta, ... Segurament aniria bé disposar de més espais. 

Els espais d'espera no són els més idonis, però té difícil solució... 

Preu hora excessivament car 

L'Auditori pel tema dels cantants. La sonorització no és bona. Crec que tampoc és bona 
pels instruments.Pels cantants no ho és.  

Tema econòmic 

Els temps de formació .porque pensó que es molt poc pero poder apendre un 
instrument 

Només afegeria si es possible alguna activitat extra-voluntaria i per suposat, amb 
pagament extra, a l'estiu. Faria algun tipus de campus obert a tothom, això donaria més 
projeccció a l'escola. 

Les classes de llenguatge musical depenent de la professora es fan molt pesades. 

millorar la metodologia pedagògica d'algun professor 

Cordinacio amb intruments i llenguatge tot amb un dia, i més tems per instrument  

Res 

cap 
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      - En el pla pedagògic: 
*Inferir que la música no comença ni acaba a l'escola, ni en el llenguatge musical 
(necessari tostemps) en l'aprenentatge d'un instrument o en el fet de tocar davant 
d'algú. 
*(Fer) Observar que la música hi és sempre -a les nostres vides:, en el to del 
Whatsapp, en el despertador que ens fa llevar, en el fil de qualsevol sala d'espera, als 
emprovadors del Zara i de Corte Inglés, en els avisos del Metro... a la festa, a 
l'enterrament i a la feina.  
*Convèncer estudiants, pares, administradors i conciutadans que la MÚSICA ÉS UN BÉ 
que fa més ample el coneixement del món, ens connecta amb el món i ens l'ensenya 
des d'una perspectiva que, de tant comuna que és, ens pareix "desacostumada", "inútil" 
o "poc convenient".  
*Dir en veu alta que la música és pertot arreu... i procurar que "tothom" reconegui que, 
sense música, els "pobles" són cecs, sords, muts, coixos, erràtics, , mancats d'identitat i 
abocats a l'oblit.   
* Suggerir en veu baixa la importància de l'impacte econòmic de les músiques. 
 
     - En aspectes de "butxaca": 
*Reconec el "privilegi" que Vilafranca tingui una escola de música i que la meva filla hi 
pugui estudiar. 
*Reconec l'esforç de l'administració local quant a la subvenció, gestió i manteniment de 
l'EMMDCalvet. 
*Protesto per l'"altitud" de les quotes mensuales. 
*Demano a l'administració la rebaixa del preu de la matrícula i la mensualitat. (CREC 
que no es pot pensar que és un "capítol deficitari", ans un SERVEI PÚBLIC de gran 
repercussió i amb un enorme "retorn" social, quantificable i qualificable, tant a mitjà com 
a llarg termini. 

Organització i motivació d'alguns alumnes de cara a agrupacions grans 

El preu! Però entenc els problemes que hi han en funció de l'administració pública i que 
limitan l'escola. 

La calor que fa a la planta baixa (aules i entrada) 

No se m ha n acut cap 

Començar instrument un any abans, permetre no fer cant coral 

Aules d'assaig  

l'espai de la biblioteca, és petit i fa molta calor 

horaris 

Espais soterrani 

Crec que els nens venen masses hores a l'escola... sobretot quan tenen 8,9...anys 

Res 

Els espais 

Aire acondicionat en les époques de molta calor . 

Sonoritat 

No sé! Potser més instruments?? 

Cessió d'aules per a formacions d'alumnes per assajar 

condicions de les aules, per exemple a les de la planta baixa a l'estiu fa tanta calor que 
diuen tan alumnes com profes que no s'hi pot estar 

Instal.lacions 

Nivell instrument 

Espais 

  apendre  mes instruments 

Part del material: faristols, banquetes piano, ... 

 

 



Enquesta de Satisfacció EMMMDC curs 2016-2017 
 

 

 

 

CAP 17% 

HORARI 14% 

INSTALACIONS 14% 

PREU 12% 

OFERTA 9% 

CLIMATITZACIÓ 7% 

ALGUNS PROFESSORS 4% 

DISCIPLINA 4% 

MATERIAL 4% 

AUDICIONS 3% 

AULES D'ESTUDI 3% 

SONORITZACIÓ 2% 

LLENGUATGE MUSICAL 1% 

LAVABOS 1% 

CANT CORAL 1% 

ADMINISTRATIVA 1% 

CONSERGERIA 1% 

 



Enquesta de Satisfacció EMMMDC curs 2016-2017 
 

 

Resum  de dades 

valoració de l1 al 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   mitjana 

En termes generals, com valoreu l'Escola Municipal M. Dolors Calvet. 0 0 0 0 2 5 4 36 33 34   8,6 

valoració de l1 al 5 1 2 3 4 5               

La Gestió de l’Equip Directiu 0 0 10 33 60             9 

El procés de preinscripció i matrícula 1 5 8 45 44             8,4 

L’adequació dels horaris.  0 12 21 39 31             7,8 

La informació rebuda al començament del curs 0 3 18 36 46             8,4 

L'horari d'atenció a l'usuari 1 3 14 43 42             8,4 

La qualitat de l'atenció rebuda (tracte personal, nivell d'informació, etc) 1 2 13 24 63             8,8 

Les condicions de les aules 0 4 29 48 22             7,8 

La neteja de les instal·lacions 0 2 10 62 29             8,2 

La disponibilitat d'instruments de prèstec per als alumnes (79 respostes) 0 3 12 30 34             6,4 

Disponibilitat d'aula d'estudi 3 7 31 37 25             7,2 

El nombre d'hores de dedicació de l'alumne/a 2 4 23 45 29             7,8 

El nombre d'hores de dedicació de l'alumne/a, en cas de germans (39 respostes) 0 0 13 16 10             7,8 

L'aprenentatge assolit per l'alumne/a 0 0 9 46 48             8,8 

L'aprenentatge assolit per l'alumne/a, en cas de germans (39 respostes) 0 0 8 14 17             8,4 

La informació rebuda sobre el progrés de l'alumne 1 7 14 38 43             8,2 

La informació rebuda sobre el progrés de l'alumne, en cas de germans (39 
respostes) 0 3 1 18 15             8,4 

Els concerts dels alumnes 0 0 3 44 56             9 

La setmana de concerts 0 1 6 38 58             9 

Els concerts de tancament de curs 0 0 7 27 69             9,2 

Professor/a d'instrument (90 respostes) 0 1 1 12 76             9,6 

Professor/a d'instrument (en cas de germans o segon instrument) 0 0 2 6 28             9,4 

Professor/a de llenguatge (77 respostes) 1 3 12 22 39             8,4 

Professor/a de llenguatge, en cas de germans (32 respostes) 0 1 6 9 16             8,6 

Professores de Cant Coral (57 respostes) 1 2 8 18 28             8,4 

Professors/es de Formacions instrumentals (68 respostes) 0 0 1 19 48             9,4 

Professors/es de Formacions instrumentals, en cas de germans o segona 
formació  (29respostes) 0 0 1 5 23             9,6 

Relació dels docents amb els alumnes 1 0 9 18 75             9,2 

Relació dels docents amb les famílies 0 3 11 27 61             8,8 

La participació de l'escola en la vida cultural de la ciutat 0 0 4 32 67             9,2 

Ambient general del centre. 0 1 8 40 54             8,8 

L'ambient del centre entre la relació família i escola 0 0 14 45 44             8,6 

Participació dels pares i mares (activitats, concerts...) 1 5 22 50 25             7,8 

 

  aspectes més ben valorats 

  aspecte pitjor valorat 

  2n aspecte pitjor valorat 

  3r aspecte pitjor valorat 

 

Vilafranca del Penedès 2 de Novembre de 2017 


