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Data de realització de les enquestes:  21 a 29 maig 2018 

Suport: PAPER  

Número total de respostes: 199 

 

Nivell educatiu dels fills: 

 

Persona que respon el qüestionari: 

 

Recomanaries a un familiar o amic que un infant seu estudiï en el centre? 
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Escala de valoració: de 0 (molt malament/gens) fins a 5 (molt bé). Es pondera sobre 10 per facilitar l’anàlisi i 
interpretació. 

 CURS 
17-18 

CURS 
16-17 

CURS 
15-16 

CURS  
14-15 

CURS 
13-14 

CURS 
12-13 

CURS 
11-12 

Satisfacció general amb el centre 9,1 8,2 8,9 8,1 8,2 8,3 8,6 
Satisfacció amb el tutor o tutora 9,3 8,2 9,4 8,2    
Canals de comunicació del centre i les 
famílies 

 

● entrevistes personals amb els tutors 9,0 8,1 8,9 8,2 8,4 8,5 8,6 

● reunions generals de les famílies 8,5 7,1 8,1 7,6 7,4 7,9 7,8 

● pàgina web del centre 8,6 7,7 8,2 8,2 8,0 8,2 8,2 

● bloc de l’aula del vostre infant 8,7 6,5 8,6 8,2 7,8 8,3 8,2 

● agenda personal de l’alumne  9,1 8,6 9,1 7,9 8,2 8,4 8,5 
Serveis que ofereix el centre  

● banc de llibres i material escolar 9,3 9,1 9,1 -- -- -- -- 

● transport escolar 9,0 7,6 8,5 7,8 8,2 8,4 7,9 

● activitats extraescolars 8,6 6,4 7,4 7,9 7,3 7,1 6,9 

● escola matinera 9,3 8,1 9,1 8,2 8,2 8,5 7,9 

● menjador escolar 8,4 7,6 7,9 7,7 7,6 8,1 7,5 
 

 

Pel que fa als suggeriments aportats per les famílies, la direcció del centre treballarà per donar resposta a les 
següents propostes de millora: 

● CANALS DE COMUNICACIÓ:  
- desenvolupar les reunions generals de les famílies en horari de tarda i sempre que sigui possible 

evitant la coincidència dels grups de diferents nivells; 
- flexibilitzar l’horari d’entrevistes amb els tutors; 
- l’equip directiu animarà als mestres a mantenir més actius els edublocs d’aula .  

  
● SERVEIS:  

- l’equip directiu animarà als tutors a realitzar més sortides complementàries, dins el marc de la 
programació d’aula. Us hem de dir que als nivells en els quals hi ha 3 grups (A, B i C) tenim greus 
dificultats per ser atesos degut al número d’alumnes; 

- pel que fa a les queixes amb el servei de transport escolar, cada mes l’equip directiu fa un informe 
amb les incidències que ens comuniqueu. Per aquest motiu, és important informeu a la secretària 
del centre o per correu electrònic les incidències que passen, per poder notificar-les a la 
Conselleria d’Educació, responsable directe del servei i cercar una solució. 

 
● INFRAESTRUCTURES:  

- l’equip directiu sol·licitarà a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia la instal·lació d’un toldo o 
similar a l’entrada al centre. 

 
Moltes gràcies per les vostres respostes, la confiança i l’avaluació positiva. Continuam treballant per oferir un 
ensenyament de qualitat als nostres infants. 

 
Sant Agustí, 5 de juny de 2018. 


