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ENQUISA SOBRE SATISFACCIÓN DAS FAMILIAS CO CENTRO EDUCATIVO 

Pregámoslles dediquen uns minutos do seu tempo para darnos a súa opinión sobre algúns aspectos da vida 

do centro. Para nós é moi importante saber que e como se debe mellorar. Esta enquisa é absolutamente 

anónima. Debe ser depositada na urna que estará colocada na entrada do centro ata o vindeiro venres 23 de 

xuño. Moitas grazas por colaborar. 

Nas valoracións o 1 é o máis negativo, e o 5, o máis positivo. Se algún aspecto non é do seu interese ou non 

lle afecta, pregamos que o deixen en branco. 

 

Valore de 1 a 5 a súa satisfacción con respecto a: 1 2 3 4 5 

A participación das familias na vida do centro      

A formación que recibe o seu fillo/a no centro      

O uso da axenda      

Os recursos materiais que ten o centro      

As actividades complementarias (Magosto, Entroido,...)      

A información que recibe da vida do centro      

A páxina web e o uso das redes sociais      

O comedor      

As actividades extraescolares       

A horta escolar e a Ecotropa      

O programa Caraocole      

A formación do alumnado en xeral      

A formación deportiva do alumnado      

A formación do alumnado en linguas estranxeiras      

O horario do centro      

A semana solidaria de teatro      

O Plan Proa (reforzo no centro)      

A convivencia no centro entre o alumnado      

Grupo de sendeirismo      

Escola de Familias      

Club de lectura en familia      

Hora de Ler      

O labor da ANPA Carboeiro      
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Por último, poña todo aquilo que considere que se pode mellorar. Tamén se o desexa, aquilo que considere 

positivo e que por tanto, debe manterse. 

 

 

 

 

 

 

 

Moitas grazas por colaborar. 

Con respecto á súa participación no proceso educativo do seu 

fillo/a, valore de 1 a 5: 
1 2 3 4 5 

O seu coñecemento do que lle acontece ao seu fillo/a.      

O esforzo do seu fillo/a no estudo.      

Considera boa a súa participación no proceso educativo do neno/a      

Con respecto á súa relación co centro, valore de 1 a 5: 1 2 3 4 5 

A dispoñibilidade para atender ás familias      

A atención recibida      

A resolución dos problemas plantexados      

A información recibida      

En que grao considera que estas afirmacións son 

axustadas á realidade, considerando o 1 como 

falsas e o 5 como certas. O CEIPP do Camiño Inglés é: 

1 2 3 4 5 

Un centro agradable de traballo para o alumnado.      

Un centro innovador.      

Un centro cun bo nivel académico.      

Un centro onde hai unha boa convivencia.      

Un centro no que se ten confianza.      

Un centro onde o alumnado sae ben preparado.      

Un centro que vai mellorando.      

Un centro que está aberto á participación das familias.      

Un centro cunha ANPA útil      


