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L’ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2016 EN DADES. MITJANES GLOBALS 
 

Es  presenta en aquests apartats les dades pel que fa a les valoracions mitjanes de les 
diferents tipologies de formació i també la valoració mitjana de cadascun dels diferents ítems 
valorats. Aquestes dades corresponen a la valoració feta per l’alumnat assistent als diferents 
cursos i tallers.  
 
 

Gràfic 1. Valoració mitjana global 
 

 
 

En aquesta gràfica s’observa que la valoració mitjana global i la mitjana dels cursos i dels 
tallers per separat superen el 8 sobre la puntuació màxima de 10 punts. Aquesta bona 
valoració de la formació rebuda està en la línia de les anteriors edicions de l’Escola d’Estiu.  
 
En la gràfica següent es pot veure la distribució mitjana de cadascun dels ítems analitzats 
 
 

Gràfic 2. Valoració mitjana de cada ítem analitzat 
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Dels resultats de la gràfica anterior destaca, de nou, que la mitjana de tots els ítems està  
per sobre del 8 (sobre 10 punts). És especialment significatiu el resultat de la valoració de 
les persones docents, que es situa per sobre del 9. Aquesta dada reflexa la qualitat de la 
formació impartida per les escoles del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat i 
de les entitats que  han participat impartint formació en aquesta edició de l’Escola d’Estiu.  


