
 

 

 
GOBERNO DE ESPAÑA 

 
DELEGACIÓN DO 

GOBERNO EN GALICIA 

PLAN DIRECTOR 
PARA A CONVIVENCIA E A MELLORA DA SEGURIDADE NOS CENTROS 

EDUCATIVOS E OS SUS CONTORNOS 

 

FORMULARIO DE AVALIACIÓN 

Ao remate de todas as intervencións dos expertos das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no seu centro, e coa 
finalidade de avaliar os resultados cualitativos do desenvolvemento do Plan Director, solicitámoslles que cubran o presente 
formulario e o reenvíen ao seguinte e-mail. 

educacion.acoruna@correo.gob.es  
CURSO ACADÉMICO 20     - 20 

DATOS DO CENTRO EDUCATIVO 

NOME  CÓDIGO DO CENTRO  

ENDEREZO  C.P.  

LOCALIDADE  CONCELLO  PROVINCIA  

E-MAIL  TELÉFONO  FAX  

ENQUISA 

Observacións: 
Aínda que o seu centro participara en varias actividades, solicitámoslle unha única valoración conxunta. 

VALORACIÓN DAS INTERVENCIÓNS 

Instrucións: Puntúe a súa valoración nunha escala do 1 a 10, sendo 10 a máxima puntuación. 

ITEM VALORACIÓN 

Importancia e utilidade dos temas ofertados  

Adecuación do contido á idade do alumnado  

Interese do alumnado polas actividades desenvolvidas  

Valoración da intervención dos expertos  

Relevancia da información achegada  

Grao de motivación e interese do alumnado  

Grao de implicación e interese do profesorado  

Grao de implicación e interese dos pais/nais/titor/es legais  

OBSERVACIÓNS E PROPOSTAS DE MELLORA: 

 
 
 

VALORACIÓN DA ORGANIZACIÓN 

Instrucións: Puntúe a súa valoración marcando cunha X, SI/NON, segundo corresponda. 

ITEM SI NON 

É adecuado o sistema empregado para informar sobre o Plan Director aos centros   

É adecuado o procedemento de solicitude de intervención   

É sinxelo contactar cos responsables do Plan Director   

Foron atendidas en tempo e forma as peticións do centro   
OBSERVACIÓNS E PROPOSTAS DE MELLORA: 

 
 

 

ITEM SI NON 
A participación nesta actividade permitiu a detección dalgún problema existente   

Solicitouse asesoramento ao axente correspondente   

Realizouse algunha intervención concreta   
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