
CEIP  VIALFÀS 

FULL INFORMATIU 
CURS 2017/18            Nº 152             JUNY 2018 

Benvolguts/des pares/mares,  

Després de valorar les dades de les 98 enquestes de satisfacció que hem 

rebut contestades (38% de participació), vos passam els resultats. 

Aquests resultats i els vostres suggeriments de millora seran tractats en 

reunió de claustre i consell escolar per tal d’intentar dur a terme el 

màxim de propostes possibles per al curs vinent.  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 

 

Nombre d’enquestes rebudes per cursos: 
 

3I 4IA 4IB 5I 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

8 10 4 9 8 16 7 9 18 9 

 

SUGGERIMENTS: Nº enquestes 

que l’han fet: 

Poder-se disfressar tots a l’escola per carnestoltes, al manco 

fins a 2n de primària. 
7 

A primària, utilitzar la bata només a plàstica. 5 

Experimentar i implantar noves metodologies d’E/A., treball 

per projectes, dinamitzar més les classes. 
5 

La qualitat del menjar ha baixat molt.. El menú hauria de ser 

més atractiu per a la vista dels nins. 
3 

De vegades obrin molt just la porta d’Infantil i no dóna temps 

per anar a cercar els germans de Primària d’hora. 
2 

Reformar l’escala exterior de ferro i tancar-ne l’accés els dies 

de pluja 
2 

Cap. Seguir així. Enhorabona per la vostra feina i dedicació. 

Gràcies per tot. 
2 

Trobar alguna manera per poder oferir activitats extraescolars. 2 

No deixar jugar els nins amb cordes ja que es poden fer mal 1 

A primària veig una mancança d’educació emocional 1 

Proposar jocs de taula determinats dies de la setmana durant el 

temps de pati 
1 

No milloraria res del vostre centre perquè tot està organitzat 

molt bé 
1 

Posar gronxadors 1 

Crec que als balls de final de curs sempre veig els mateixos 

infants a davant i a darrera. 
1 

Oferir més dies de biblioteca a les 16:00 1 

Possibilitat de comunicar-se amb la tutora via correu electrònic 

ja que no tenen agenda (Etapa infantil) 
1 

La formació i educació que rep el seu fill o la seva filla 9,08 

La tasca que realitzen els nostres mestres 9,08 

Percepció de l'estat de les instal·lacions del centre. 8,39 

La informació que rebeu per part de l'escola 9,04 

Les normes de funcionament del centre 9,17 

La relació amb el tutor/la tutora 9,11 

La neteja del nostre centre 8,51 

El tracte que rep de l'Equip Directiu. 9,36 

L'adequació dels nostres horaris a les necessitats 

familiars. 
8,89 

Valoració de les tasques dutes a terme per l'APIMA. 8,76 

Valoració del servei de menjador 8,72 

Valoració de les activitats extraescolars dels horabaixes 8,15 

Valoració del servei d'escola matinera 9,14 

Valoració del préstec de llibres de la biblioteca 9,28 

Valoració dels jocs de pati nous. 9,59 

MITJANA 8,95 


