PERFIL DEL SOCI/SÓCIA

Total hi ha 55 formularis contestats (hi havia 56 formularis però un està repetit)
L’etapa que identifica més d’un grup són respostes que han marcat més d’una etapa (2 ó
3 ); sobretot secundària i primària
Etapes educatives dels socis que han contestat el formulari
altres
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GRUPS DE RELLA
Es realitza una anàlisi de les valoracions realitzades sobre els grups. No tots els grups
tenen el mateix número de valoracions i s’especifica el número de valoracions de
cadascun dels grups
Per saber el nivell de satisfacció es fa la conversió de:
 Valoració: 1,2 es considera molt insatisfet
 Valoració: 3,4 es considera insatisfet
 Valoració: 5,6 es considera normal
 Valoració: 7,8 es considera satisfet
 Valoracíó : 9,10 es considera molt satisfet

Solsament es tenen en compte les valoracios dels socis que han participat o han format
part del grup que valoren. Hi ha valoracions de socis que no han format part, ni han
participat i s’han tingut en compte (són molt poques)
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El grup Granollers té un sola valoració i és Insatisfet
Hi ha molta dispersió sobre el número de valoracions entre els diferents grups:
- Passejades: 26 (47,27%)
- Clàssics: 9 (16,36%)
- Lectura: 7(12,73%)
- English 1 : 5 (9,09%)

- Acivitats: 20 (36,36%)
- Debats: 8 (14,55%)
- English 2: 7 (12,73%)
- Jubis: 4 (72,72%)

- Voluntariat: 16 (29,09%)
- Fotografía: (14,55%)
- Educació Avui: 6 (10,90%)
- Granollers: 1 (1,18%)

AFEGIR GRUPS
El 69,09% dels socis no afegirien cap nou grup i el 30,91 % afegerien grups










Teatre: 2
Referenta a noves tecnolgies: 4
Francès i altres idiomes: 3
Escacs
Natura
Coral i pintura: 2
Dansa i exercicici físic: 3
Sortides i excursions: 4
Curs d’escriptura

NIVELL DE SATISFACCIÓ I LES VALORACIONS SOBRE RELLA
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NIVELL DE SATISFACCIÓ I LES VALORACIONS DE “EL TEMPS VIRTUAL RELLA
És la valoració dels socis que han col.laborat ó han seguit alguna de les conferències del
TEMPS VIRTUAL RELLA
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COMPARACIÓ DE LES VALORACIONS MITJANES DE LES DIFERENTS VALORACIONS FETES

Valoració mitja general de Rella
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Valoració mitja El Temps Virtual de Rella
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Solsament hi ha una valoració més baixa de 5 i és el grup de Granollers, on només hi ha
aquesta valoració; després la més baixa és el grup Jubis, que és el segon grup amb meyns
valoracions (4), totes les altres son amb puntuacions ≥ 7,5 ; per tant, es pot considerar un
nivell de satisfacció molt bona

PARTICIPACIÓ DELS SOCIS ALS GRUPS I AL TEMPS VIRTUAL
El 85,5% dels socis han participat en algún grup i el 80% han col.laborat o han seguit les
conferències El Temps Virtual de Rella
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NTERCOMUNICACIÓ AMB RELLA
EL 98,2% llegeixen el correus que envia l’AssociacIó
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El 56,36% utilitza més d’un mitjà per comunicar-se amb Rella

Els grups No es comunica

IMPORTÀNCIA DE LA INFORMACIÓ QUE ES REP
Per saber el nivell d’ importancia es fa la conversió de:
 Valoració: 1,2 es considera molt poc important
 Valoració: 3,4 es considera poc important
 Valoració: 5,6 es considera normal
 Valoració: 7,8 es considera important
 Valoracíó : 9,10 es considera molt important
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La valoració mitjana de la importància de la informació és: 8,49
OPINIÓ RELLA
El 80% dels socis no eliminarien res
Propostes per incorporar:








Noves tecnologies: 5
Conferències presencials
Més reunions i trobades puntuals: 3
Noves activitats: 2
Sortides i ampliar a tot el territori: 4
Activitat musical: 2
Ampliar l’activitat a més sectors i contactar més amb el territori per donar-nos a
coneixer: 3
 Mantenir les trobades virtuals i simultanejar amb les presencials
 Filosofia
 Col.laborar amb les escoles







Més actvitats culturals: teatre, cinema, etc: 2
Curs d’escriptura
Idiomes a part de l’anglès
Més participació col·lectiva
Trobades per socialitzar

Hi ha molta coincidència amb les propostes de quins grups afegerien
DEFINICIÓ DE RELLA
No hi ha dues definicions iguals- Es fa un estudi de les paraules que surten més en les
definicions i surten:
-

Jubilació, jubilats, … : 10
Participativa, participación,…. : 8
Interessant, interés,….: 8
Activitat: 7
Activa, actiu,… : 7
Compartir, compartida,…. : 7
Bona , boníssim,….. : 6
Associació: 5
Cultural, cultura, …: 5
Acollidora, acollidor: 4
Molt : 3
Motivavió, motivats, …: 3
Educació, educativa,…: 3

La podríem definir com:
Associació activa, viva i molt acollidora, de jubilats de l’educació amb bona relació que
estan interessats i motivats en participar i compartir activitats culturals i educatives
SUGGERIMENTS
Relació de tots els suggeriments que s’han fet:
 Les meves valoracions no són adeqüades (és una resposta obligatòria) pel meu
desconeixment de RELLA
 Penso que RELLA ha d'intentar ampliar el nombre de socis i ser més present en el
món educatiu. Tasques necessàries i difícils.Trobo bé la idea d'aquesta enquesta.
Ja ens fareu arribar els resultats.
Gràcies a la feina de la Junta
 Ara mateix no ho tinc pensat

 Crec que en aquests temps de Pandèmia hem sabut posar-nos al dia i actualitzarnos. Ha estat un repte important i crec que l'hem superat amb èxit
 Agrair tota la feina que s'està fent, crec que és molt seriosa i de qualitat. Endavant
 Aprendre de noves tecnologies
 Si us plau, feu arribar a tota l'associació, i especialment a les persones que ocupen
o han assumit càrrecs de responsabilitat, la meva felicitació i reconeixement per
la feina feta al llarg d'aquests 10 anys.
 De moment res, porto poc temps i, amb la Covid 19, poca cosa puc dir.
 Considero molt important el treball de la Junta en aquest any de pandèmia.
 Rella m'ha donat la possibilitat de conèixer gent nova, que en força ocasions, s'han
convertit en amigues i amics, també m'ha donat eines per fer reflexions
importants sobre educació, sobre la societat, sobre les relacions personals i
humanes. Proposaria ampliar les connexions amb el territori.
 Suggereixo treballar les opcions de com el personal pot col·laborar més o
participar amb l'activitat de l'Associació
 Sempre es pot fer més, però com entitat hauríem d’ estar molt contents del que
fem i és avui Rella. Bona feina
 Crec que ens hem de plantejar on volem arribar com associació.
 Fer un curs de modernització informàtica des de telegram, noves tecnologies,
passant per certificat digital, dni i plataformes telemàtiques etc...i el·laborar un
manual
 Si no participo més no és culpa de RELLA, sinó meva

