Com han vist l’institut les persones que ens van
visitar durant la Jornada de Portes Ofertes?
Anna Abad i Josep Maria
El dissabte 27 de febrer l’institut va obrir les seves portes perquè tothom que volgués pogués visitar-nos. Més 400
persones entre organitzadors i visitants van participar en aquesta Jornada. En acabar la seva visita es convidava a
un representant de cada família a respondre 4 senzilles preguntes. Unes 75 persones van ser tan amables de donar-nos la seva opinió. A continuació us presentem el que van dir:
Com podeu veure en els dos primers gràfics la majoria de famílies ens van visitar interessant-se pel primer d’ESO i
van sortir molt satisfets de la visita.

1. El motiu principal pel qual has vingut a la JPO de l'institutEl proper curs el meu fill/a
o un familiar començarà 1r
Rovira.Forns és:
d'ESO

El proper curs el meu fill/a
o un familiar començarà 1r
de batxillerat

3%
1%

8%

10%

Vull canviar el meu fill/a
d'institut.

78%

Tinc un fill/a que estudia en
aquest institut i volia veure
la feina que fan
Un altre

2. En conjunt la JPO:
1%
19%

0%
M'ha agradat molt
M'ha agradat bastant
M'ha agradat poc
No m'ha agradat
80%

Les dues darreres preguntes eren ofertes, i això fa que les despostes hagin sigue moltes i variades. Hem procurat recollir-les totes i agrupar-les per temes:

3. Digues tres coses de la Jornada de Portes Obertes que t'hagin agradat:
La col·laboració de l'alumnat, atenció alumnes, explicacions alumnat, alumnes…

27

Espais, edifici, aules, instal·lacions, recursos

22

Laboratoris

17

Tecnologia

15

Gimnàs

13

Cantina

10

Organització, imatge de coordinació…

9

Professors, com expliquen els professors, parlar amb els professors

8

Dibuix

8

Projectes, projecte Tàndem

7

Pati

7

Ús noves tecnologies, nivell tecnològic…

6

El tracte, l’atenció rebuda…

6

Pica pica

6

Enfoc de diverses matèrias: Part manipulativa de les matemàtiques, Física i Química, Tecnologia

5

Explicacions

5

Altres: Biblioteca, neteja, USEE, xerrada, maquetes, dinamisme, simpatia, gent, Montse, Fotos
de cursos anteriors (tots ells amb 1 o 2 vots)

12

4. Digues tres coses de la Jornada de Portes Obertes que milloraries
Res

29

Més professors que ajudin en les explicacions

4

Que les visites interactuin amb les activitats

1

Que expliquin més coses

1

Que no plogui

1

El gimnàs

1

Trobo a faltar més música

1

Més professorat per informació de batxillerat

1

Més exposicions de treballs

1

Hort

1

Biblioteca

1

Laboratori

1

La homogeneitat de la roba delsw nens els treu personalitat

1

Que no estiguessin totes les aules obertes

1

