
RESULTAT DE LES ENQUESTES AL VOLTANT DE

L’UNIFORME ESCOLAR ESPORTIU

Queridos Socios,

Després del recompte de les enquestes per a valorar la proposta dels pares i mares a l'AMPA, sobre
l'ús voluntari de l'Uniforme Escolar Esportiu a la nostra escola, s'informa del resultat:

La participació ha sigut del 52,62%.

De les quals el 65,42% van contestar que SI els semblava interessant la possibilitat d'un Uniforme
Escolar Esportiu, i un 34,58%, van contestar NO.

El 98% de les enquestes indicaven que els semblava adequat el preu dels uniformes.

Finalment, al 93,20% li va semblar adequat poder comprar les peces de roba per separat.

Moltes gràcies a les famílies per la participació.

AMPA CEIP VICENTE GAOS
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