Un cop més, us presentem el resultat de les enquestes fetes
aquest curs 17-18 a l’alumnat nou i a les seves famílies. Han
participat 105 nois i noies de 1r d’ESO i Batxillerat i 89 famílies
dels mateixos cursos.

Per ensenyar el nostre i com treballem vam realitzar dues activitats: la visita a l’institut dels
alumnes de sisè curs de primària i la jornada de portes obertes. Els resultats de participació
van ser els següents:
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Un cop avançat el curs també volíem saber com se sentien respecte a alguns aspectes:
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Una vegada més ens hem de felicitar perquè la immensa majoria dels nostres alumnes, valoren
positivament l’acollida rebuda i ens diuen que les dificultats d’adaptació a un nou entorn i als
nous companys van ser poques
I quina nota global li posa l’alumnat de 1r d’ESO a l’institut?
Un notable alt:

8,16 (el curs passat ens van posar un 7,84)

I quina nota ens posa el nou alumnat de batxillerat…

Un 7!!!

Per últim es demanava que opinessin sobre el que més i el que menys els agrada de l’institut i
que fessin un suggeriment per millorar.

Coses que t'agraden del centre i coses que no t’agraden

La cantina

Entrar a les 8 (matinar).

No anar a l'institut per la tarda

Wc pati (mala olor, bruts, falta paper…)

Tenir dos esbarjos

Mala olor dels vestidors

Ordinadors, llibres digitals, pissarres digitals

Suggeriments
Millorar l'estat (olor, posar paper, recollir clau...) dels WC del pati i vestidors
Posar més bancs al pati
Entrar més tard
Modifica el so del timbre d’avís

Per a l’alumnat de batxillerat les prioritats són unes altres: el que més agrada és el tracte amb
el professorat, l’horari i la relació amb els companys.

Veiem ara que ens diuen les famílies.
Les primeres preguntes de l’enquesta intentaven esbrinar quins eren els mitjans a través dels
quals les famílies de primer d’ESO i primer de batxillerat (alumnat nou) havien rebut informació
de l’institut. Vet aquí els resultats més significatius:

D’altra banda, les raons per triar l’Institut són: en primer lloc, el fet tenir-hi germans, en segon
lloc, la Jornada de Portes Obertes i, en tercer lloc, la xerrada que es va fer a l’institut per les
famílies i haver-ne sentit parlar bé...
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Una altra dada interessant és veure com la imatge del centre millora des de l’arribada a
l’institut fins al segon trimestre del curs.
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I quina nota global ens posen les famílies de 1r d’ESO a l’institut?
Un notable:

7,5 (el curs passat ens van posar un 7,8)

I quina nota ens posen les famílies de batxillerat … També un:

7,5!!!

Per últim els hem demanat que ens indiquin quins aspectes del centre els agraden més i quins
menys i també hem demanat suggeriments...

Coses que els agraden del centre i coses que no els agraden

Relació professorat – famílies - centre
Treballar amb PC i llibres digitals
Instal·lacions

Retard en la implantació de la nova
plataforma digital Alexia

Existència de cantina

Suggeriments
Millorar el funcionament de la plataforma
Millorar els WC del pati

