
 
AMPA CEIP LOLA ANGLADA 29 de Maig de 2012 

 
Benvolgudes famílies; 

Us enviem aquesta enquesta per conèixer la vostra opinió sobre el Servei de Menjador que 

utilitzen els vostres fills. És molt important per nosaltres conèixer la vostra opinió. Tot i així 

l’enquesta s’hauria de respondre tenint en compte l’opinió i criteri de l’alumne, en la mesura que 

l’edat ho permeti, ja que aquest és el principal usuari.  

 

Si teniu més d’un fill i penseu que la resposta a les preguntes seria diferent per cadescun d’ells, 

podeu omplir l’enquesta per duplicat. De la mateixa manera que si teniu fills usuaris de 

menjador a infantil i primària recomanaríem que ompliu les enquestes per separat. 

 

Si us plau, un cop complimentada, podeu entregar-la a les bústies de l’AMPA. El document 

també el podeu descarregar des de la web de l’AMPA: http://ampalolaanglada.wordpress.com 

on també seran publicats els resultats de l’enquesta. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

       COMISSIÓ MENJADOR DE L’AMPA 

 

 

ENQUESTA DEL PERIODE DE MENJADOR CURS 2011-2012: 

 

CURS ALUMNE: _________________ FIX:    ESPORÀDIC:  

BECA MENJADOR:    SI               NO       

 
1.- Us semblen els menús variats?                SI      NO               I PER QUÈ?--------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Troben el menjar, bo, suculent, gustós?  SI      NO               I PER QUÈ?--------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Les racions son les adequades?               SI      NO               I PER QUÈ?--------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- El tracte que reben els alumnes es l‘adequat? SI         NO            I PER QUÈ?--------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                   segueix al darrera 

 

http://www.ampasaltells.org/


5.-  Coneixeu les activitats que existeixen durant el pati del menjador? SI           NO 

Quines?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participa el vostre fill?    SI              NO                 A VEGADES  

Quines noves activitats diferents proposaries? -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- De 0 (pitjor) a 10 (millor) ¿quina qualificació global posaries al servei de menjador? 

7.- La vostra impressió del servei de menjador aquest curs , és millor, igual o pitjor que 

el curs passat?    MILLOR  IGUAL  PITJOR 

8.- Què és el que MÉS li agrada al teu fill de quedar-se al menjador? -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I el que MENYS li agrada?  -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


