CEIP VIALFÀS
Nombre d’enquestes rebudes per cursos:

FULL INFORMATIU
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Nº 164
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Benvolguts/des pares/mares,
Després de valorar les dades de les 95 enquestes de satisfacció que hem
rebut contestades (37% de participació), vos passam els resultats.
Aquests resultats i els vostres suggeriments de millora seran tractats en
reunió de claustre i consell escolar per tal de valorar i, si s’escau,
intentar dur a terme el màxim de propostes possibles per al curs vinent.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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SUGGERIMENTS:
Servei de menjador: El menjar és molt millorable.
La bata s’hauria de posar únicament quan és necessària i
deixar-la a l’escola, sobretot a 1r i 2n.
Canviar l’escala de ferro.
Circulars als 2 germans. Qualque vegada pensant que l’han

La formació i educació que rep el seu fill o la seva filla

8,86

donada a un, no n’hem tenguda cap.

La tasca que realitzen els nostres mestres

8,83

Els banys d’alt sempre estan avariats.

Percepció de l'estat de les instal·lacions del centre.

8,40

Estic molt contenta que hàgiu fet la rua a nivell de centre.

La informació que rebeu per part de l'escola

8,98

Les normes de funcionament del centre

8,74

es crea un vincle a nivell de centre. Enhorabona per tota la

La relació amb el tutor/la tutora

9,00

feina feta i pels balls de fi de curs i les nadales. La darrera

La neteja del nostre centre

8,53

proposta seria continuar amb els tallers dels divendres a 2n

El tracte que rep de l'Equip Directiu.
L'adequació dels nostres horaris a les necessitats
familiars.

9,11

Valoració de les tasques dutes a terme per l'APIMA.

8,26

Valoració del servei de menjador

7,65

Valoració de les activitats extraescolars dels horabaixes

8,39

Festa de Nadal o final de curs; cap infant assegut al terra

Valoració del servei d'escola matinera
MITJANA

8,82

perquè els familiars que estan a segona fila o més enrere no els

8,64

8,63

Nº enquestes
que l’han fet:
5
4
3
2
2

També trob que es poden fer altres activitats com elaborar
crespells, robiols o panades; o celebrar la pau tots junts ja que

2

cicle.
Banys bruts.
Posar graneretes als wc dels banys de baix.
Canvi de tutora al darrer trimestre. No coneix els nins. No pot

2
2
1

avaluar. Tampoc no s’ha presentat.
Relacionar lectures amb treballs manuals o amb assignatures.

1
1

veuen.
Anonimat dels pares que es queixen dels alumnes.
Puntualitat a la sortida de les 14:00.

1
1

SUGGERIMENTS:
S’hauria de treballar més la part emocional dels infants.
Poder jugar a voleibol al camp de voleibol.
El pati està molt brut sempre.
S?hauria de treballar més la prevenció de l’assetjament escolar

Nº enquestes
que l’han fet:
1
1
1
1
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(castellà/català); només ho donau en català.
Introduir més mitjans digitals.
Contolar que a l’entrada i sortida els cotxets de les mares no

Més suport lingüístic per a pares i fills de parla no espanyola o

1
1

Els ordinadors van molt lents.

Català. Utilitzen la tauleta a l’escola però a casa no disposam

accident domèstic, etc.

Possibilitat de començar l’escola matinera a les 7:00.

centres. Gràcies.
Podar arbres.
Posar porteries i cistelles noves.
Aula de religió.
Projectes en grup per exposar i practicar exposició oral
Deixar anar al bany almenys una vegada.
Donar més informació de nutrició als nins.
Netejar els bancs del camp de futbol.

Taller d’educació sexual amb els alumnes de 6è.
Lectures obligatòries.
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les xarxes socials, riscos, etc, com a recolzament de l’educació
que correspon a les famílies.

1

1
1

de material per reforçar.

interioritzin molt bé què fer en cas d’incendi, en cas d’un
Fer el final de curs més tard ja que coincideix amb altres

1
1

saber el plànning setmanal: exàmens, tasques, etc.

És important explicar i promoure les noves tecnologies, ús de

1

Nº enquestes
que l’han fet:
1
1

catalana.

Arreglar goteres del gimnàs.

impedeixin el pas.
Sortides a la policia local, bombers, etc., per tal que els nins

Que els nins de 5è i 6è facin més excursions.

L’agendA podria ser en format de setmana vista; cop d’ull per

i tenir un protocol antibullying. Per la resta, enhorabona!
Les enquestes i la informació podria estar en dos idiomes

SUGGERIMENTS:

Whatsapp per a comunicar-se va millor que altres mitjans.
Neteja del menjador.
Molt bona feina. Enhorabona i moltes gràcies!!!
Servei de menjador: el tracte amb els nins no és el més adequat.

1
1
1
1
1
1
1

El meu fill no vol anar-hi ja que té por.
Servei de menjador: El menjar és molt millorable. El servei de
les persones és bo.
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