
RESULTATS DE LES ENQUESTES  I PRINCIPALS

APORTACIONS DE LES FAMÍLIES

1-SATISFACCIÓ DE LA FORMACIÓ QUE REP EL SEU FILL/A

No tuvo una enseñanza en preescolar, eso no fue ir al
colegio fue una guardería

Estam regulant el funcionament en el centre per a què la
metodologia que s’utilitzi estigui més estructurada,
organitzada i reglada.

Molt satisfet!! Gràcies

Muy contentos Gràcies

Degut a la situació actual, imaginam que tot ha anat més
enrera i falta matèria.Pel demés, perfecte.

S’han posat tots els recursos humans i materials per
recuperar les deficiències que va causar el confinament.
estam satisfets amb el rendiment del nostre alumnat.

Més anglès, menys català L’idioma de les àrees ve regulat per l’administració.

Perquè hi ha profesor de mal caracter. Hi ha a la vostra disposició un full de Suggeriments,
Queixes i Reclamacions

Valoraria positivament noves didàctiques. Està en procés.

No tenc res a dir, crec que és l'adequada. Gràcies

Faltan horas de castellano. L’idioma de les àrees ve regulat per l’administració.

El nostre fill té altes capacitats i no ha rebut l'adaptació
curricular de la qual té dret per llei.

Aquest any s’han hagut d’ajustar els suports per la situació
COVID. Farem tot el que estigui al nostre abast per suplir
aquest fet.

Comparado con los trimestres pasados 1-2, ha mejorado. Moltes gràcies

En cuanto a formación considero el nivel algo bajo. Estam treballant per millorar els resultats.



El nivel es muy bajo. Sobre todo en matemáticas. Estam treballant per millorar els resultats.

Trobam que es podria treballar més Estam treballant per millorar els resultats.

Es adecuada Gràcies.

Mi hija necesita refuerzo (TDH) y llevamos todo el curso y los
pasados sin refuerzo.

Aquest any s’han hagut d’ajustar els suports per la situació
COVID. Els suports venen condicionats per l’informe NESE.

Encuentro que van muy lentos y la escritura muy floja. Estam treballant per millorar els resultats.

Podría ser mejor si hubiera más especialistas en el Centro La quota de mestres no depèn del centre.

2.Valoració de la tasca docent dels tutors del centre

En general, estam contents, excepte en dos casos. No ens
semblen correctes les actuacions de certes (dues) mestres, de
---, i d--- i -----. La primera ha castigat durant el curs no en poques
ocasions els alumnes sense pati. La segona no té unes maneres
correctes cap als alumnes, i les tasques que comana, en general,
no són adequades ni als continguts que imparteixen ni al nivell.

S’ha elaborat el nou pla de convivència per regular i
unificar criteris. Per altra banda teniu a la vostra
disposició el Full de Suggeriments, Queixes i
Reclamacions.

Molt desigual en alguns casos

Aquest any s’ha establert el nou Pla d’Acció Tutorial per
unificar criteris

Podrían hacer más si hubiera más docentes La quota de mestres no depèn del centre.



3.La relació amb el tutor/a en el present curs/

Els tutors dels són uns grans professionals. Estic molt
contenta i satisfeta.

Gràcies.

Molt bona, si hi ha alguna cosa a dir mos esteim en contacte
via mail i agenda!!

Ho farem extensiu. Gràcies

Únicament s'ha mantingut una reunió amb ella.

Les reunions poden ser convocades per part del centre com
de la família. Com a centre tenim establert com a mínim una
reunió amb cada família.

Estoy muy contenta porque el niño está muy contento y feliz Moltes gràcies

4. Si heu necessitat contactar amb l'equip directiu com vos han rebut

Nos gusta mucho la nueva dirección. Moltes gràcies.

Rigidez en los horarios. Poca empatía

S’ha donat cita segons la disponibilitat de l’agenda de cada
membre de l’equip directiu.

Me parece muy buen trabajo el que está haciendo el
director, se preocupa mucho por los alumnos y por las
instalaciones. Ojalá que siga como director muchos años.

Moltes gràcies.

El trato del director, también es un diez, muy amable y
eficaz.
Seguir así!
Gracias por vuestro trabajo.

Moltes gràcies.



5.La informació rebuda des del centre és suficient

No, perquè hi ha vegades que no nos enteram de cosas. La web del centre està actualitzada setmanalment

Trob que només rebem informació burocràtica: ajudes,
normativa...

A la web del centre es publiquen les activitats generals i als
blogs les informacions i activitats de cada generació.

Podría informar más, exámenes, situaciones en las aulas y
no enterarnos por los padres o menores.

L’agenda i GESTIB és el mitjà de comunicació entre les
famílies i el centre i es revisen a diari.

Si, es suficiente y se podría mejorar y cambiar el libro al
ordenador.

Està en procés.

Me encanta que nos mande toda la información. Gràcies.

Els altres anys en rebiem molt poca d´informació.

Trobem que és important que les famílies estigueu
informades, per això  tenim la pàgina web al dia. Estem
també a la vostra disposició.

Recibo todo a través de gmail y gestib. Moltes gràcies.

Es el primer año que estamos tan informados y se
agradece.

Agraïm el comentari.

La pàgina de Jaume Fornaris siempre me mantiene al día,
Gracias!!

Ens esforçam perquè així sigui.

Es molt favorable la comunicació per correu Seguirem així.

M'agradaria poder veure els exàmens i feines Ho tindrem present pel proper curs.



6.Satisfacció amb l'organització i funcionament del centre./

Ha mejorado notablemente este año Moltes gràcies.

Consideram que l'ajuda a l'aula en relació amb PT és molt
escassa.

Ens hem hagut d’adaptar a la situació COVID i optimitzar els
recursos humans. Aquest curs només hem disposat d’una
PT.

Sobretot perquè no es compleix l'horari de pluja No entenem bé a què es refereix.

Si! Gràcies.

Similar en un centro penitenciario, excesivo.

Les mesures COVID ens han fet organitzar de manera
estricte les entrades  i sortides de persones externes al
centre per tal de garantir la seguretat de tots els/les
membres que treballen al centre, amb especial atenció a
l’alumnat.

No se percibe el clima de convivencia

És complicat contestar si no especifiqueu exactament a què
us referiu.

Sí, molt satisfactori. Moltes gràcies.

Salta a la vista que es una escuela con firmes valores
respecto a la convivencia y respeto. En particular en nuestra
clase encuentro mucha sensibilidad hacia las diferentes

Són els valors que intentem potenciar. Moltes gràcies.



culturas o nacionalidades, así como, el respecto hacia las
particularidades individuales del alumno. Promueven la
tolerancia y el respecto al otro.

Tensión en la aplicación de la normalidad del centro

No acabam d’entendre a què vos referiu. En tot cas dir que
ens hem hagut d’adaptar a la situació COVID.

13. Considerau que les reunions mantingudes són útils i profitoses

Consideram molt profitòs parlar amb la mestra per un bon
seguiment.

Nosaltres també.

Totalment, he rebut la informació que necessitava i la
orientació per reforçar els aprenentatges dels meus fills-

Gràcies.

Supòs que es refereixen a l'Amipa. Clar que són útils i
profitoses si vols estar informat.

Estem d'acord en què també són importants.

Son útiles porque es la única información que recibimos de
nuestros hijos para su seguimiento, antes de los informes
finales.

D'acord.

per motius personals no hem pogut acudir a cap reunió. D'acord.

Consideram que aquesta enquesta no es pot emplenar
degudament i per tant no es pot valorar cap tipus de
satisfacció ja que les mesures "anti-covid" pràcticament no
ens han deixat tenir una vida amb la normalitat d'altres
cursos.

Ho respectam.

Tot seria diferent sinó fos per COVID-19 Estam d’acord.

Si, sempre va bé conèixer l'opinió del tutor/a per saber si a
casa "ho feim bé, si s'ha de corregir alguna cosa... Els
mestres i els pares ens ajudam.

La comunicació entre ambdues parts és essencial per ajudar
i fer el seguiment de l’alumnat.

Si, lo son. Gràcies.

Las reuniones son importantes, tenemos que saber todas
las cosas de nuestros hijos.

Estam d’acord.

Sí porque es el único medio de enterarnos de la evolución
del alumno.

A més de les reunions, també és important la comunicació
entre les famílies i els/les fills/es. Demanar i revisar allò que
han fet a l’aula és important per fer el seguiment de la seva
evolució.

En todo el curso sólo he asistido una reunión on line.
Les reunions es poden convocar tant per part del centre com
per part de les famílies.

No he asistido a ninguna reunión del AMIPA.



Més que reunions, contacte pel GESTIB degut a les
circumstàncies.

És un altre canal de comunicació, si us ha servit per
relacionar-vos amb el tutor o la tutora i i ha estat profitós o
aclaridor, és l'important. Les circumstàncies han estat
complicades.

Aunque la frecuencia y la vía, debido a la pandemia, se
haya visto restringida, la comunicación es muy fluida y
abierta.

Gràcies.

¿Qué reuniones?
Ens referim a les reunions amb els/les tutors/es o equip
directiu si ha sigut necessari

Hi podria haver més reunions
Les reunions es poden convocar tant per part del centre com
per part de les famílies.

Necessitam millorar la asignatura de ------, ja que crec que
és molt important. És una asignatura que així com la dona
aquesta persona està desfasada, hi no inncua res.

Teniu a la vostra disposició el full de Suggeriments, Queixes
i Reclamacions per fer-nos arribar oficialment aquest
aportació

Si, sense aquestes reunions no coneixeríem els mestres
dels nostres fills i ajuda molt a comprendre comportaments i
actituds.

Seguirem treballant perquè segueixin essent més útils.

No han hecho reuniones. Muy poca información
A principi de curs es va fer una reunió telemàtica i durant el
curs s’han anat fent diferents reunions individuals.

ALTRES OBSERVACIONS  o suggeriments, si escau.

S'hauria de reforçar el nombre de mestres de suport.
Resulta insuficient pels nins que ho necessiten.
Donar les gràcies als tutors per la bona feina i les tècniques
aplicades amb els nins. Han millorat molt en poc temps i
valor molt la feina feta amb ells.

El nombre de professors del centre no depèn de nosaltres.
Farem arribar als  mestres les vostres aportacions.

[...] I a l'equip directiu la nostra enhorabona per la feinada
feta fins ara. Ara sí que l'escola és escola i es veu que us
agrada la feina ben feta!!. Enhorabona!!

Moltes gràcies. Seguirem treballant així!

La sortida d' escola els dies que plou està un poc
aglomerada.Alomillor per aquests dies seria millor esperar
els pares al porxo gran.

Recordeu que hem de seguir les instruccions relacionades
amb la COVID.

Sota el meu punt de vista, el nivell rebut és baix.
Estem treballant per millorar els resultats

Creo que en general todo bien, con respecto a las reuniones
el único problema es el catalán. Por lo demás, todo más o
menos bien.

La llengua vehicular dels centres de les Illes Balears és el
català. Si teniu dubtes podeu consultar-los amb el
professorat que sempre està disposat a aclarir-los.

Crec que encara s'empleen mètodes obsolets
d'ensenyament. També que el centre s'hauria d'obrir més a
l'exterior, tenim un entorn privilegiat que no s'aprofita i també
sortides de caràcter cultural. Millorar les hores
d'aprenentatge de noves tecnologies, treballar les
competències, projectes... Gràcies

Estem treballant per millorar en aquests aspectes. Gràcies.

Professorat súper professional, totes les mestres són
encantadores i els nins s'ho passen molt bé, Moltes gràcies
a totes!!!

Gràcies.

Dado la situación actual, hay menos roce entre los
profesores y los padres.
Opino que sería oportuno tener una charla (ej: zoom) más
por trimestre para hablar del día a día del niño/a.

Ho tindrem en compte i recordeu que vosaltres també
podeu convocar les reunions si en teniu necessitat. Gràcies.

Enhorabona per l'organització amb els alumnes degut al
covid, grasis a ses profes són molt amables totes.

Gràcies.



Les reunions de principi de curs són les mateixes sempre,
massa repetitiu...se podrien millorar.

Ho tindrem en compte pel curs vinent. Ens hauria agradat
rebre propostes.

Posar nou jocs als de 5è i 6è.

Aquest any s’ha dotat als grups de 5è i 6è de taules per
berenar i de ping-pong. La resta de material són les tutories
les encarregades de gestionar-los.

Em semblava un bon detall donar els molts d'anys als
alumnes per megafonia al matí.

Volem respectar la intimitat de cada infant i hem de recordar
que hi ha alumnes que fan els anys en període de
vacances.  No tenim previst fer-ho.

Malgrat la situació viscuda degut a la pandèmia, hem pogut
assistir a un nou curs i aquest està a punt d'acabar. Les
mesures preses per part del centre per adaptar-se a la nova
normalitat crec que han estat encertades. També voldria
remarcar la feina feta pels professors per adaptar-se a la
situació.

Gràcies.

Trob que els nins de primària que surten a diferents hores,
haurien de sortir a la mateixa hora i sobretot es va dir que
quan plovia surtirien abans, i no ho he vist cap vegada.

Les sortides s’han fet aplicant les mesures relacionades
amb la COVID dictades per la Conselleria d’Educació.
Els dies de pluja forta les portes s’han obert a les 13:40h.

Molt contents amb el professorat. Gràcies

Si un alumne no és de l'AMIPA, podria utilitzar l'escoleta
matinera de manera puntual.

El servei d’escola matinera depèn de l’ajuntament.

Que hi hagi més assignatures en castellà. És molt difícil
repassar o estudiar tot en català. Per favor haurieu de fer
alguna cosa. Per les altres coses sou genials.

Ve determinat per Conselleria.

Trobo que es podria fer un plantejament en relació a què els
pares no podem veure els exàmens dels nostres fills com
sempre s'ha fet. Difícilment podem saber en què falten si no
els veim. I ja se que es pot demanar una tutoria per
veurer-los, però no és una opció molt pràctica, ningú crec
que tengi ni el temps ni les ganes de cada pic que hi ha un
exàmen fer-ho.

Per normativa, els documents del centre no poden sortir
d’aquest. Així i tot, ho tindrem en compte pel curs vinent.

¿Por qué no hay más asignaturas en castellano? Todos los
años en el formulario ponemos que estudien en castellano,
creo que basta con la asignatura de catalán y el resto en
castellano. Solo falta que inglés y castellano se de en
catalán. (Es una opinión de unos padres mas bien
castellanoparlantes)

Aquest aspecte ve determinat des de Conselleria
d’Educació.

Ojalá que este director este muchos años, nos mantiene
muy informados y se nota que le gusta su trabajo.

Gràcies

Trob que és millor per les famílies que les feines o dibuixos
es donassin com antigament a final de trimestre en forma de
llibreta.

Les tasques d'artística es donen el mateix dia perquè a
l'alumnat els hi fa il.lusió mostrar allò que han fet a les
famílies. La resta de tasques s'enquadernen per trimestre.

Me gustaría que volviera el servicio de cocina para los
bocadillos y meriendas.

Es revisarà pel curs vinent

*Que a pesar de la situación, me gustaría que se
mantivieran los ambientes igual que hace 2 años.A éste
ritmo van a perder los ambientes.*Que la entrada de las
mañanas se haga igual que las salidas.*Para el próximo
curso me gustaría que se hicieran más salidas con los niños
aunque sea por el pueblo.(Estoy muy indignada que no
permitan a los niños ir al teatro el próximo 9/6 a la función
de los alumnos del colegio.

Els ambients es continuaran realitzant.
Les entrades i les sortides les establírem al Pla de
contingència que fou aprovat per la Conselleria d’Educació.
Les sortides també han estat condicionades per la situació
de la Pandèmia.
En relació al teatre, aquest no es fa en horari escolar i, per
tant, no depèn del centre.



Me gustaría que al inicio de curso nos informaran a los
padres el método de estudio que empLearán a lo largo del
curso;pues cada año la educación va a menos y algunas
veces me encuentro un poco perdida no se como ayudar a
mi hijo(a).

Estem fent feina en aquest aspecte. Gràcies.

En general contentos con todo, algo bajo el nivel del centro
comparado con otros pueblos.
En cuanto al resto no puedo opinar ya que no conozco el
centro todavía y no se como son las instalaciones, gracias,
un saludo.

En relació al nivell fem el possible per millorar.
La normativa en relació a la COVID de la Pandèmia no ens
ha permès obrir el centre a les famílies.

Se deberían dar más clases en castellano, así sería más
justo para todos. Probablemente la mayoría de los niños
tendrían mejores resultados en sus notas.

Aquest aspecte ve determinat per Conselleria.

La AMPA debería de hacer más excursiones, talleres...La
relación directiva es muy buena pero, pero temas ayudas
para fanilias numerosas no tienen información, pero
por lo demás bien.

Farem arribar el vostre suggeriment a l’AMIPA.
En referència a les ajudes per famílies nombroses se vos
informarà de seguida que ho sol·liciteu.

Hem trobat a faltar les sortides del centre, i iniciatives per
ajudar els nens o nenes a estar motivats ja que la situació
viscuda ha estat duríssima per ells.

Hem realitzat les sortides que ens ha permès la situació.
Esperem que aquesta millori i puguem tenir en compte
aquest aspecte de cara al curs vinent

Creo que en general todo bien con respecto a las reuniones
el único problema es el catalán por lo demás todo más o
menos bien.

La llengua vehicular dels centres de les Illes Balears és el
català. Si teniu dubtes podeu consultar-les amb el
professorat que sempre està disposat a aclarir-los

La escoleta matinera podría ser un poco más flexible con el
horario ya que si llegas a las 8:32 ya está cerrada y es
posible encontrar un atasco o la máquina barredora o un
camión descargando y pierdes 10:00 minutos al llegar
cuando en realidad llegabas pronto y por lo cual ya no
puedes dejar los niños y los padres también trabajamos y
por un minuto nosotros llegamos 1 hora tarde.

L’escola matinera depèn de l’Ajuntament, però ho tindrem
en compte pel curs vinent. Gràcies

Els alumnes haurien de ser més autònoms i a l'hora de
preparar murals, exposicions no dependre tant dels pares.

L’autonomia s’ha de treballar des dels dos angles, escola i
família.  Ho farem extensiu al professorat. Gràcies

Que se fasi mes sortides amb els nins de 2n. Ja que a
infantil se n'han fet 2 sortides i a primaria cap.

A primària s’han realitzat, almenys, dues sortides per curs.

Si, consideram que les reunions son útils Gràcies

Me llama la atención lo triste y disgustado que se pone cada
vez que tiene la asignatura de -------- cuando entiendo que
debería ser todo lo contrario, o, así lo recuerdo yo, en mi
infancia. Tal vez sea un caso aislado, valoren uds. Gracias
por la encuesta.

Estem treballant per unificar criteris en les intervencions
pedagògiques. Gràcies.

Que los días de lluvia los niños puedan acceder antes al
centro
Estaría bien que pudieran cuidar del huerto aquellos niños
que quieran o proponerlo como taller/proyecto

L’horari d’entrada dels dies de pluja  no començarà abans.
Els dies de pluja forta l’horari s’amplia tot i que les portes
estiguin tancades.No es posa falta per arribar més tard en
aquesta situació concreta.
En referència a l’hort, ho tindrem en consideració.

Gracias por ayudar a mi hija al catalán,
Me ha encantado el cole que lee apuntado

Moltes gràcies

Gracias por cuidar del desarrollo de nuestros hijos! gracias
por cuidar de sus emociones!

Gràcies a vosaltres.

es muy eficaz que estudien con el ordenador, es más
cómodo para los niños así tendrán la mochila menos
pesada y gracias.

Gràcies


