
 
RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE L’ACTIVITAT DE CENTELLES FAMÍLIES 
"Joc de descoberta de les fonts" del 14 de novembre de 2021 
11 RESPOSTES 

 

 

 

 

 

 

 



4. Què és el que més t'ha agradat de l'activitat?9 respostes 
Tota en general. 
el recorregut. 
El joc en si, l'experiència de poder fer-ho amb la família 
Conèixer gonts noves 
Que fos apta per famílies amb infants d'edats diverses 
Tot en general. Els nens estaven molt motivats. 
Descobrir indrets del poble que no coneixia 
trobar les balisses 
Fer la descoberta de Gonts que no coneixia, m'agrada la idea de la recuperació de les 
Fonts 
 

5. Què has trobat a faltar o què milloraries d'aquesta activitat?8 respostes 
Potser a l'arribada per l'època que ens trobem, alguna cosa calenta, tipus xocolata 
desfeta que els nens els agrada molt. 
res 
Potser alguna indicació en l'itinerari, de Mas Vinyoles a la Rovira, hi va haver un moment 
que ens vam pensar que ens haviem equivocat de camí (si no ho vam fer...) 
Doncs que si no eta del poble, et perds segur pq no estava res marcat. 
Tot i que era fàcil de seguir, en algun punt costava saber exactament per on seguir la 
ruta. 
Al no ser de Centelles, ens ha faltat algun indicador més per anar de Mas Vinyoles fins a 
la Rovira de Baix. 
en alguns trams no estem segurs d'haver anat pel camí correcte. 
El mapa, si no ets de Centelles, no trobaries les Fonts 
 

 

6. Si hi ha qualsevol cosa que vulguis comentar-nos (aspectes a millorar, a 

tenir en compte, etc.) fes-ho a continuació i ho tindrem en compte. Gràcies!4 

respostes 
Activitats d'aquest tipus, tant a l'aire lliure com en espais tancats, em refereixo pels 
nens, n'hi haurien d'haver més sovint, tipus trimestralment, adaptant-se a les estacions 
de l'any. Fan amistats diferents i es relacionen més físicament. 
Donar les gràcies per la bona iniciativa. 
Res a dir, tot fantàstic! Moltes gràcies. 
Potser posar punts referencials per trobar el cami, marcar terra o cintes, etc.... 
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