
ENQUESTES DE SATISFACCIÓ D'ALUMNES

Aquest curs s’ha continuat afegint el 4t curs en l’enviament del qüestionari de satisfacció  i
així obtenim resposta de tota la 2a etapa de primària completa. 
Hem aconseguit un  100% de les respostes que podríem esperar (154 respostes). Aquest
fet  s’ha  aconseguit  perquè  s’ha  pogut  passar  dins  l’aula  en  tots  el  grups  i  per  la
disponibilitat d’ordinadors per a cada alumne/-a

Amb un total de 138 alumnes que han votat per sobre de 3 podem dir que la valoració ha
estat positiva pel que fa a la manera com s’han separat els grups durant aquest curs
atenent  als protocols  establerts.  Tot  i  sabent  que era difícil  tenir  content  a tothom cal
remacar que l’alumnat ho ha pogut entendre i ho ha donat per bo i factible.
Tot i això, entre els comentaris que han pogut fer en puntuacions inferiors a 3 punts han
destacat observacions positives i negatives: 

- Separació d’amics
- No m’ha agradat però és el millor per a nosaltres.
- Que tot i estar separats a l’aula, també hagin d’estar separats al pati
- Hi ha hagut distància de seguretat i m’ha aportat seguretat.
- He conegut amics i amigues noves
- Hem estat menys dins l’aula i hem pogut fer millor feina

 



Clima d’aula: Aquesta opció rep una puntuació mitjana de 4 punts que equival a un clima
d’aula bo.  La puntuació de 4 i  5 punts han estat les més valorades amb un total  de
120/154 alumnes el que fa entendre que l’alumnat s’hi troba a gust dins les aules.
Relació amb els companys/-es: La relació amb els companys/-es rep una puntuació de
4.3. Cal considerar-la com a molt bona. El fet de ser més pocs alumnes dins l’aula i la
feina que s’ha treballat des de tutoria segurament ha fet que hi hagi més sentiment de
grup i hagi millorat la relació entre iguals. S’ha de tenir en compte que els alumnes han
passat molt de temps amb els mateixos companys d’aula durant tot el matí i això ha fet
que es coneguin més entre ells, amb els aspectes positius i negatius que això té.
Tenir 30’ de pati: Per motius organitzatius enguany s’ha hagut de fer un sol pati de 30’
per a cada curs.  Des de l’escola s’ha volgut  valorar aquest  fet  per si  es pot tenir  en
compte de cara a propers cursos. La puntuació mitjana obtinguda és de 4.1 punts el que
ens fa valorar que els ha agradat aquest canvi del temps d’esplai.
Tutor fent d’especialista:  Aquest curs els especialistes d’educació física i música han
hagut de fer funcions de tutoria i això ha suposat que no hagin pogut dur a terme la seva
especialitat a les aules, tasca que han hagut de realitzar els propis tutors/-es.  Amb una
puntuació de 4.5 punts de mitjana s’ha valorat molt positivament la tasca feta en aquestes
àrees per part dels tutors/-es.

La valoració que l’alumnat en fa de les eines emprades per treballar des de casa rep una
puntuació de 4.1. Les opcions amb 4 i 5 punts reben un total de 122 vots fet que ens porta
a considerar molt positives aquestes eines i que són molt ben rebudes per l’alumnat.



Un altre dels reptes que el centre s’havia proposat durant aquest curs era treballar les
emocions de cada un dels alumnes davant la situació covid i de quina manera els havia
afectat.  Per  això  s’ha  posat  en  marxa  tot  un  programa  emocional  amb  un  seguit
d’activitats  que  es  poguessin  treballar  dins  les  aules.  Amb una  puntuació  de  4.2  cal
considerar que l’alumnat ha rebut molt bé aquests tipus d’activitats treballades i que les
han considerades molt útils.

Ben bé ⅔ parts de l’alumnat ha seguit correctament les pautes indicades per a realitzar
els desplaçaments dins els centre.



Amb una puntuació de 4.5 punts de mitjana l’alumnat considera molt positiu el tractament
que se n’ha fet de l’higiene i la importància d’aquesta dins l’aula i al centre. De fet, el
mateix  claustre  ha  valorat  molt  positivament  la  responsabilitat  que  han  tengut  en  tot
moment.

Un altre aspecte que es volia valorar des del centre era la introducció del nou material
oferit  per  INNOVAMAT que s’ha treballat  a  tota  la  primària.  Tot  i  ser  un material  que
treballa els continguts de manera més competencial,  volíem saber com s’havien sentit
amb aquesta manera de treballar.  Finalment han donat una valoració de 4.4 punts de
mitjana, puntuació que dóna a entendre que realment els ha agradat moltíssim. Tot i això
sempre n’hi ha de més insegurs que no acaben de trobar-s’hi a gust i han comentat: 

- Hi ha moltes coses que no s’entenen.
- Ho trob difícil i avorrit.
- Fa pensar molt
- M’agradaven més mates normals, però la plataforma és lo millor.
- M’agradava molt més quan el mestre explicava les mates



Tot l’alumnat valora per sobre de 3 punts la feina feta pels seus tutots/-res. Amb una
puntuació de 4.5 punts reflexa la magnífica tasca de tutoria i de relació que tenen tutors/-
es amb l’alumnat i és que la part afectivo-personal sempre ha estat una referència dins el
centre.

Quasi ¾ parts de l’alumnat considera que sí és adequat el sistema de reciclatge que hi ha
al centre. Els punts verds i les diferents papereres dins les aules han servit per a que
l’alumnat  prengui  consciència  en  emprar-los.  La  resta,  un 13.6% (21 alumnes)  no ho
tenen clar,  per tant a nivell  de centre hem de treballar sobre aquest tema per tal  que
tothom en faci l’ús més adequat. 22 alumnes creuen que no se’n fa un bon ús. Seria
convenient que en horari de tutories es treballi a consciència per a què tothom en faci un
bon ús.

Suggeriments/comentaris que fan els/les alumn@s:

UBICACIÓ
COMENTARIS DELS

ALUMNES 
EL CENTRE RESPON:

NETEJA / HIGIENE
No dur mascaretes Depen de les ordres que el

centre reb de l’acord entre
Conselleria d’Ed i Salut.Poder tornar a abraçar-nos



INFRAESTRUCTURES

Més ombra al pati Es  farà  petició  a
l’Ajuntament  de  millora  del
pati  (però  ombres  no  es
poden  posar  per  respectar
les pistes de joc  marcades)

Arreglar trespol de davant 
el porxo. Fa mal quan caus.

Canvi de les fonts del pati

Si hem de seguir en 
bombolles comprar jocs de 
pati

Ara per ara no es podia
compartir material. Es pot

plantejar com a grup-
bombolla (per aula) per al

proper curs.

FUNCIONAMENT

Chromebook per alumne/-a La situació socio-
econòmica no es favorable

per a totes les famílies.
Serà proposta de centre en

uns anys, si es possible.

Poder juntar-nos amb altres
grups

Decisió que depèn de
sanitat i educació.

Recuperar els grups 
cooperatius

Proposta pel proper curs

Treballar més el reciclatge 
dins les aules

Proposta pel proper curs

Fer torneig d’esports Potser proposta per
sessions d’EF

Millorar el nivell d’anglès Hi ha projecte per fer
desdoblaments però no ha

estat possible durant aquest
curs. Així també heu

d’aprofitar l’auxiliar de
conversa

30’ minuts de pati Proposta pel proper curs

Molt ben oganitzats els 
patis amb les zones i els 
petos.

Gràcies

Fer 2 hores d’educació 
física

Quan es pugui recuperar
els horaris normals de

centre

Berenar a les aules Proposta pel proper curs

AGRAÏMENTS Les mesures preses han 
anat molt bé

M’ha encantat el meu tutor



Moltes gràcies a
vosaltres,la vostra actitud,

col·laboració, interès, ... fan
possible que el curs
funcioni de manera

correcta. Ha estat un plaer
per a tots els mestres.

Gràcies per les activitats 
emocionals

Gràcies per aquests 9 anys 
a l’escola. 

Posaria 5 estrelles a 
aquesta escola, com en els 
hotels

Gràcies per l’esforç que heu
fet aquest curs.

Gràcies per fer que aquest 
curs hagi estat tan divertit


