
ACTIVITAT PISCINA
AMPA ESCOLA IPSE

SÍNTESI DEL QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DELS PARES
ACTIVITAT PISCINA CURS 2009-2010

A.- RESULTATS GLOBALS

 Dolenta Regular Normal Bona Molt 
bona

Puntuació

Valoració monitors de 
vestuari  1 14 16 5 7,39

Valoració del monitor 
de piscina  2 10 16 8 7,67

Valoració servei acom-
panyament   6 9 8 8,17

L’evolució del nen en 
natació ha estat...   9 21 7 7,89

El nen ha anat a pisci-
na amb una actitud...  1 1 26 9 8,32

Valoració global de 
l’activitat   6 24 7 8,05

Puntuació global 7,92

B.- COMPARATIVA

2005 
2006

2006 
2007

2007 
2008

2008 
2009

2009 
2010

Valoració monitors de  vestuari 7 7.2 7,65 6,85 7,39

Valoració del monitor de piscina 7 7.75 7,69 7,25 7,67

Valoració servei acompanyament 8,1 7,80 7,55 8,17
L’evolució  del  nen en natació ha 
estat... 7,5 7.8 7,71 7,63 7,89
El nen ha anat a piscina amb una 
actitud... 8 8.2 8,33 7,75 8,32

Valoració global de l’activitat 7 8 8,07 7,83 8,05
Puntuació global 7 7.8 7,88 7,48 7,92
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C.- COMENTARIS DELS PARES A DESTACAR.

- Els pares que no fan servir el servei d’acompanyament s’han trobat que no hi ha cap 
monitor a l’entrada de la piscina, doncs quan arriba el servei d’acompanyament se’n van 
tots al  vestuari  sense esperar a la resta de nens. Ens recorden que fem memòria als 
monitors  que segons la  normativa  de l’activitat  de piscina l’hora d’entrada es a  les 
17:30.

- Observacions sobre les mesures de seguretat en el accés a la piscina i en la manca de 
vigilància dels nens, que s’enfilen a les baranes del primer pis amb el risc de que puguin 
caure i fer-se mal. En més d’una ocasió algun pare ha avisat del fet a la recepció de la 
piscina.

NOTA:  els  comentaris  es  faran  arribar  als  monitors  i  a  la  Piscina  perquè els  prenguin  en 
consideració.

D.- VALORACIÓ DELS RESULTATS.

La valoració de l’activitat de piscina ha millorat respecte l’any passat, superant la de fa dos 
anys, que havia sigut la millor fins ara. A destacar que les millors valoracions s’obtenen en 
l’actitud que va el nen a l’activitat de piscina i en la valoració del servei d’acompanyament.
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