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ENQUESTA FESTA DE NADAL  

Benvolguda família,  

Des d’ACUDAM creiem necessari reflexionar i analitzar el funcionament de la nostra 

entitat a fi d’anar millorant i cercar l’excel·lència en tots els àmbits. Per aquest motiu, a 

continuació us facilitem una enquesta sobre la festa de Nadal (dinar de Nadal)  per tal 

de saber la vostra opinió sobre aquest esdeveniment. Aprofiteu l’oportunitat d’ajudar-

nos a  millorar.  

L’enquesta s’ha de retornar del 23 al 27 d’abril.  

     STO a Esther Temprado 

     CET a Albert Cardona 

     Habitatge a Mireia Solsona 

Si algú té dificultats a l’hora d’omplir-la, podeu contactar amb qualsevol  dels 

treballadors socials de l’entitat i concertareu una cita. 

 

 

Marca amb una X quins serveis actualment utilitza el teu fill/a, germà/na o 

tutelat/ada:        

                                                                                        

                   STO                             USAP- CET                    HABITATGE 

 

1. GENERAL                                                                            

       1.1 Participes de la festa de Nadal (dinar)?  

                                           SI                          NO  

1.2 Per què hi participes / no hi participes?  

 

 

 

1.3 En cas de participar-hi, indica el nombre de  persones de la teva família que 

habitualment t’acompanyen: ____________  
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1.4 Creus convenient / important de fer la festa de Nadal tal  com la coneixem avui 

en dia ?   

                                         SI                           NO 

Per què?  

 

 

 

 

2. LA FESTA DE NADAL 

2.1 De les festes de Nadal en que has participat en restaurants o poliesportius, en 

quina has gaudit més? (encercla la resposta).   

 

 

2.2 Per què? Marca amb una X 

El Poliesportiu resulta més econòmic  

El restaurant resulta més elegant  

El menjar és millor en el restaurant   

Al poliesportiu hi ha un ambient  més familiar  

M’agrada l’opció del poliesportiu, ja que cada any es celebra en una 
localitat diferent 

 

Altres: 
 
 
 

 

 

 

2.3 Encercla el dia que t’agradaria que es celebrés  la festa de Nadal: 

 

 

 

 

 

Poliesportiu  Restaurant 

Dissabte   Diumenge  
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Llegenda:  

 

3. VALORACIÓ  MENÚ 

La  festa de Nadal de l’ACUDAM s’ha celebrat molts anys en restaurants i en els darrers 

anys en poliesportius.  Si has participat en els dos espais, contesta  les dues columnes, 

si només has participat en la festa als poliesportius, contesta sols amb aquesta.   

                                                                                        RESTAURANT                            POLIESPORTIU 

 

3.1 T’agrada el menú dels darrers anys?    

3.2 Com valores la qualitat del menjar?        

3.3 Com valores la quantitat del menjar?  

3.4 Com valores la qualitat del servei? 

3.5 Relació qualitat – preu ?  

Si vols, pots fer una valoració o proposta respecte al  menú:  

 

 

 

4. DINAMITZACIÓ DE L’ACTE 

 

4.1 Com valores les activitats que es realitzen durant el dinar? 

4.2 Com valores la celebració de la rifa?  

4.3 Com valores el ball que se celebra?  

4.4 Trobes a faltar / no t’agrada alguna cosa? Explica’ns-ho (una peça musical, un 

espectacle, una animació feta per gent de l’ACUDAM...). 

 

 

 

1 2 3 4 5 

No m’agrada 
gens 

M’agrada 
poc 

M’agrada M’agrada 
bastant  

M’agrada 
molt  
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2a Part de l’enquesta 

T’agradaria que la celebració de la Festa de Nadal evolucionés cap a altres formats? 

Deixant de fer el dinar de Nadal per algun altre tipus d’esdeveniment?  

A continuació et deixem un seguit d’opcions, has  d’escollir-ne una:   

FORMAT EXEMPLE Marca amb una X 
(sols una opció) 

1. Matí – migdia amb 
diferents actuacions 
internes.  
 

Festa amb actuacions  fetes per 
persones de l’ACUDAM, passi vídeo, 
grup de músics de l’ACUDAM... 
finalitzant amb un aperitiu pels 
assistents. 
 

 

2. Matí – migdia amb 
diferents actuacions 
externes.  
 

Festa feta per  grups de música,  
animacions, xerrada col·loqui... 
finalitzant amb un aperitiu pels 
assistents. 
 

 

3. Berenar – sopar amb 
diferents actuacions 
internes.  

 

Festa amb actuacions  fetes per 
persones de l’ACUDAM, passi vídeo, 
grup de músics de l’ACUDAM... 
finalitzant amb un aperitiu pels 
assistents. 
 

 

4. Berenar – sopar amb 
diferents actuacions 
externes.   

 

Festa feta per  grups de música,  
animacions, xerrada col·loqui... 
finalitzant amb un aperitiu pels 
assistents. 
 

 

5. Sopar – ball. 
 

En lloc de fer la Festa el diumenge a 
migdia, la possibilitat de fer-la un 
divendres o dissabte a la nit, sopar i 
ball en un poliesportiu o restaurant 
de la comarca.  
 

 

6. Continuar com fins ara. Dinar el diumenge  en un 
poliesportiu o restaurant de la 
comarca.  

 

7. Altres.   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gràcies per haver realitzat l’enquesta. 

ACUDAM 


