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L’ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2016 EN DADES. MITJANES DELS
CURSOS PRESENCIALS

En aquest apartat s’analitzen les valoracions de l’alumnat de l’Escola d’Estiu per cadascun
dels cursos realitzats.

Gràfic 1. Valoració mitjana de cada curs
Salut Mental i Voluntariat
Manipulació d'aliments i Alimentació Saludable
Lideratge, Dinàmica de Grup i Gestió de Conflictes
Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives
Gestió integral de petites associacions
Gestió d'equips de voluntariat
Curs d'Iniciació al Voluntariat
La teràpia breu estratègica en l'acció voluntària
Gestió de conflictes i dinamització de grups
Eines per la gestió del voluntariat
Curs d'Iniciació al Voluntariat
Curs d'Iniciació al Voluntariat
Com liderar un equip de treball
COACHING la gestió dels conflictes des del millor de tu mateix
Busques recursos per l'entitat? Noves formes de captació de fons
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En aquest gràfic es marquen en dos colors els cursos segons si van ser impartits al juny
(cursos en color blau) o al setembre (cursos en color lila).

En general no hi ha diferències entre els cursos impartits en un mes o en un altre, ja que la
mitjana dels cursos del mes de juny és de 8,71 sobre 10 i la dels del setembre és 8,70 sobre
10

En la gràfica 2 es pot veure quina és la distribució percentual de les mitjanes dels cursos.
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Gràfic 2. Distribució de les valoracions
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Aquesta gràfica mostra com la majoria de les formacions es troben situades en una
valoració compresa entre els 8 i els 8,99 punts (sobre 10). Només un curs (que representa el
6,67%) té una valoració de 7,80 (per sota del 8) però el valor és molt proper a 8. Finalment
comentar que 5 cursos tenen una valoració igual o superior a 9.
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