
AXUDANOS A TER UNHA SOCIEDADE MAIS 
PARTICIPATIVA.
SCRD AGARIMO

Comprimenta  o  cuestionario  que  adxuntamos  coa  vontade  de  propiciar  un 
mellor  e maior coñocemento do movemento asociativo e do tecido cultural e 
deportivo da nosa sociedade.

Podes envialo a través do correo postal no sobre adxunto franqueado.

Dende xa o noso agradecemento, por axudarnos con este cuestionario a facer 
unha sociedade mais participativa.

Para actualizar a base de datos:

Nome: ........................................  Apelidos:.........................................................

Nº Socio:...................  Edade:............................... Telf:.......................................

Dirección:..............................................................................................................

E-Mail:........................................

Beneficiarios:

Nome:.............................................DNI:.................... Nacemento:........................

Nome:.............................................DNI:.................... Nacemento:........................

Nome:.............................................DNI:.................... Nacemento:........................

Nome:.............................................DNI:.................... Nacemento:........................

Nome:.............................................DNI:.................... Nacemento:........................

Cuestionario:

¿Qué lugar crees que ocupa a nosa sociedade no ámbito cultural entre todalas 
sociedades do municipio?
                                              1(menor)    1      2      3     4      5  ( Maior)

¿Qué  lugar  crees  que  ocupa  a  nosa  sociedade  no  ambito  deportivo  entre 
todalas   sociedades do municipio?
                                              1(menor)    1      2      3     4      5  ( Maior)

¿Qué lugar crees que ocupa a nosa sociedade entre tódalas sociedades da 
parroquia?
                                              1(menor)    1      2      3     4      5  ( Maior)



¿Como ves as instalacións do local social?

                                                    1(menor)    1      2      3     4      5  ( Maior)

¿Como ves as instalacións deportivas da sociedade?

                                                    1(menor)    1      2      3     4      5  ( Maior)

¿Crees  que  as  instalacións  da  sociedade  están  suficientemente  adaptadas 
para persoas descapacitadas?
                                                     1(minimo)    1      2      3     4      5  ( Máximo)

A Sala de internet ¿deberia ter un aceso controlado?
                                                                                                 SI      NO     ignora 

¿Deberiase non permitir o aceso a internet a os menores de 8 anos?
                                                                                                 SI     NON   ignora

¿O Ximnasio ten o equipamento necesario e en bo estado para ser utilizado?
                                                                                               SI      NON     ignora 
  
¿O parque infantil disposto no local social crees que está ben ubicado, e que 
dispón do suficiente equipamento?
                                                        1(minimo)    1      2      3     4      5  ( Máximo)
                           

¿Cal e a tua valoración sobre as instalacións da cafetería?
                                                                                            Mala    Normal     Boa

O sistema de calefacción instalado na cafetería ¿e suficiente?
                                                                                                       SI             NON

¿Crees que sería necesario ampliar o sistema de calefacción ó salón?
                                                        1(minimo)    1      2      3     4      5  ( Máximo)

A sala de lectura e TV ¿ten o equipamento necesario para o seu fin?
                                                                                                       SI             NON

A ubicación da sala de lectura e TV ¿é a  axeitada?
                                                        1(minimo)    1      2      3     4      5  ( Máximo)

O horario de cafetería ¿é o axeitado e suficente?
                                                                                      SI            NON      Ignora

O servicio de cafetería ¿está cuberto habitualmente?
                                                        1(minimo)    1      2      3     4      5  ( Máximo)

A prensa diaria da sociedade ¿é suficiente e está no lugar axeitado?
                                                        1(minimo)    1      2      3     4      5  ( Máximo)

Os precios das consumicións na cafetería ¿lle parecen?
                                                                                         Altos   Normais   Baixos



¿Cre que o persoal de cafetería está nas condicións laborables axeitadas?
                                                                                                   SI   NON   Ignora

¿Cales son para ti as deficiencias mais notables na cafetería?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

A tua opinión da medida  de que a sociedade se  acatase  a ley antitabaco, 
prohibindo  fumar en todo lo local social.
                                                  
Correcta:................................................................................................................
Incorrecta:..............................................................................................................

A programación cultural ofrecida pola sociedade ¿é suficiente?
                                                                                                   SI   NON   Ignora

Coñeces os cursos de corte e confección que se programan todolos anos a 
partires do mes de outubro?
                                                                                                   SI   NON   Ignora

¿Coñeces  os  cursos  de  manualidades  que  se  programan  todolos  anos  a 
partires do mes de outubro?                                                
                                                                                                   SI   NON   Ignora

¿Coñeces os cursos de Ximnasia que se programan todolos anos a partires do 
mes de outubro?   
                                                                                                   SI   NON   Ignora
 
A túa opinión sobre as escolas culturais para nenos programadas neste verán e 
as dispostas a partires do mes de outubro?
                                                                                             Boa     Mala     Ignora

¿Coñeces a actual directiva da SCRD AGARIMO?  
                                                                                                   SI   NON   Ignora

¿Cal e o teu criterio sobre a actual directiva? 
                                                                                             Boa     Mala     Ignora

¿Formarías parte dunha xunta directiva?   
                                                                                                    SI
                                                                                                    NON
                                                                                                    Xa  Formei

¿Coñeces si os socios beneficiarios maiores de 18 anos e unha antiguidade 
maior a dous anos poden formar parte da xunta directiva?
                                                                                                   SI   NON   Ignora

¿Crees que a programación de fútbol  televisado de canal  satelite  e o mais 
axeitado?
                                                                                                   SI   NON   Ignora



¿Cal crees  que é  a meyor maneira de programar o fútbol televisado?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

¿Qué número de socios crees que disfrutan semanalmente das instalacións  e 
dos libros da bibliotreca?                                          1 a 4
                                                                                  4 a 8
                                                                                  8 a 12

Para ti ¿cal e o grupo de edade que ten un vacío na programación cultural?

                                                                          idade ........................................

A cuota anual de socio da SCRD Agarimo  ¿cres que é?
                                                                                       Baixa      Normal       Alta

Para a alta de novos socios na tua opinión ¿deverían estar exentos de cuota de 
entrada?                                         ٱ Fillos
Netos ٱ                                                       
Parella ٱ                                                       
Irmans ٱ                                                       
Pais ٱ                                                       
Todosٱ                                                       

A cuota de entrada establecida na aprobación dos novos estatutos de reximen 
interno, aprobados o pasado mes de marzo ¿paréceche?
                                                                          Alta     Normal      Baixa     ignora

A edade do socio xuvenil debería ser dende    16 a 18 
                                                                          18 a 20
                                                                          18 a 25
                                                                          25 a 25

Os socios xuvenis ¿deberían ter unha reducción na cuota de socio?
                                                                                                   SI   NON   Ignora

¿Cal  crees  que  é  o  número  de  socios  en  activo  na  SCRD  Agarimo 
actualmente?
                                                                                                        Nº..................

¿Crees  que  a  sociedade  recibe  as  suficientes  subvencións  por  parte  dos 
organismos públicos?
                                                                                                   SI   NON   Ignora

                                                



Os socios maiores de 70 anos ¿deberían estar, si asi o solicititan exentos de 
cuota de socio?
                                                                                                   SI   NON   Ignora

Porque:..................................................................................................................
...............................................................................................................................

¿Coñezes a coral polifonica Agarimo?
                                                                                                  
                                                                                                   SI   NON   Ignora

¿Cantas actuacións cres que ofrece a coral durante o ano?

                                                                                                         Nº..................

¿A agrupación teatral da SCRD Agarimo dispon  dunhas instalacións axeitadas 
no local social par a representación das suas funcios?

                                                                                                   SI   NON   Ignora 

As asambleas da SCRD Agarimo son suficientemente participativas en numero 
de socios.
  
                                                                                                   SI   NON   Ignora


