RESPOSTES COMENTARIS ENQUESTES SATISFACCIÓ FAMÍLIES
Valoracions sobre els
mestres

-Al centre es valoren les persones per la seva
implicació i dedicació com a docents.
-Les matèries impartides segueixen la
programació de centre i es fan coordinades amb
les mestres que fan les classes.
-Les valoracions personals sobre el professorat
s'hauria de fer durant el curs i si pot esser amb
els implicats per tal de rebre informació directa
dels mateixos i poder aclarir situacions d'aula.

Respecte a l'equip directiu

A nivell de centre s’unifica document pel plantejament de
deures a partir de les propostes de la Conselleria
d’Educació que es farà pública el proper curs.
La tasca dels docents es fa en coordinació família-escola
per treballar pel bé de l'alumn@.
Al centre s’intenten fer servir diferents canals de
comunicació i es faran propostes pel proper curs per
continuar millorant la comunicació entre centre i famílies.
Respecte als horaris de tutoria s’han de realitzar dins
l’horari del centre i dels docents (de 9 a 15h) i el centre té
establert els dijous de 14 a 15h.
El centre fa servir sms i emails així com cridades
personals en els casos que es considera necessari per
comunicar-se amb les famílies. En alguns casos ens
trobam amb dades incorrectes a nivell de secretaria
(telèfon o adreça de correu). Vos demanam comunicar
canvis.
Tot el professorat del centre té la formació corresponent
per dur a terme la seva tasca i anualment es fan cursos
de formació al centre.
El servei d’activitats extra-escolars s’organitza amb
monitors i té una valoració bastant bona a nivell de les
famílies. Es fa seguiment i valoració dels monitors, així
com jornada de portes obertes per a les famílies. Així
també es fa seguiment per part de la coordinadora i del
Consell Escolar.
Al centre es treballa per atendre a tots els alumnes de
manera correcta.

RECOLLIDA DE SUGGERIMENTS DE LES FAMÍLIES (enquestes)
Millorar la oferta d'activitats a les
festes AMIPA

El pressupost de l’AMIPA permet contratar
animacions i activitats puntuals per a cada
una de les festes.
Pel que fa a la il·luminació, la instal·lació
del centre no permet posar massa llum
(per la potència que necessita).
A nivell de pati es fan gestions per anar
millorant (a nivell de centre i d’entitats
corresponents).

Millorar la comunicació centrefamílies

Ho tindrem en compte per planificar i fer
servir noves eines de comunicació amb les
famílies.

Coordinacions

El centre treballa de manera coordinada
amb les famílies pel desenvolupament de
les persones (els alumnes).
Pel centre el més important és la formació
integral dels nostres alumnes, per tal
d’esser persones competents en un futur.

Millorar l'estat del pati

S’han fet les peticions corresponents. A les
pistes de primària no es pot posar ombra,
ja que s’han de respectar les condicions
de les mateixes.
Des del centre s’ha fet una jornada de jocs
de pati que s’han pintat amb algunes
famílies voluntàries.
Es cerquen les millorar condicions segons
les possibilitats del centre.

Serveis del centre (matinet, extraescolars, ...)

El centre ha de funcionar amb els espais
que té.
El
servei
d’activitats
extra-escolars
s’organitza amb monitors i té una valoració
bastant bona a nivell de les famílies. Es fa
seguiment i valoració dels monitors, així
com jornada de portes obertes per a les
famílies. Així també es fa seguiment per
part de la coordinadora i del Consell
Escolar.

S’està treballant per millorar les condicions
acústiques del menjador.
Per tal de possibilitar la realització
d'activitats extra-escolars altres períodes
s'hauria de modificar l’horari de la resta de
dies (es dedica més temps del que
correspon els dies que es fan)

Agraïments al centre per la seva
tasca

Gràcies a
confiança.

vosaltres

per

la

vostra

Millorar l'horari d'atenció de
secretaria

L’atenció prioritària del centre és de
l’alumnat. Es pot atendre a les famílies tan
prest els alumnes són a classe i s’intenta
fer el més aviat possible. Gràcies per la
vostra comprensió.

Funcionament de la pàgina web

Demanam disculpes pels problemes que
hem tingut, que s’han intentat resoldre el
més aviat possible. Però s’ha necessitat
refer novament.

Disposar de dues portes a l'entrada al El tipus de porta no permet fer-ho, ja que
centre
la resta de fulls són fitxes.
Es plantejaran
possibles.

Treball en equip

alternatives,

si

són

Al centre es fa TREBALL COOPERATIU,
per tal d’ensenyar als alumnes a treballar
en equip i ajudar-se uns als altres.

Programes de bullying i ciberbullying El centre està aplicant i adaptant el
protocol de detecció i tractament
d’aquestes situacions en funció de la
documentació que pot recollir de les
diferents Conselleries.
Així també s'han fet sessions de formació
per part de la POLICIA NACIONAL als
alumnes més grans del centre i una sessió
per les famílies del centre.
Agraïm les aportacions que es puguin fer.

