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

En aquest apartat s’analitzen les valoracions de l’alumnat de l’Escola d’Estiu per cadascun
dels tallers realitzats. Recordem que els tallers només es van dur a terme a la ciutat de
Barcelona

Gràfic 1. Valoració mitjana de cada taller
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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 tallers impartits en un mes o en un altre, ja que la
mitjana dels tallers del mes de juny és de 8,27 sobre 10 i la dels del setembre és 8,66 sobre
10

En la gràfica 2 es pot veure quina és la distribució percentual de les mitjanes dels tallers.
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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). Tres dels tallers (que suposen el
33,33%) es troben per sota de 8, però tots ells passen del 7. Finalment comentar que 2
dels tallers tenen una valoració de 9 o superior.
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