
119 respostas

Acéptanse respostas

Esta enquisa consta de 23 ítems que non lle levarán máis de 5 minutos.

1.- Valore o seu grado de satisfacción en relación ó modelo educativo do colexio.

119 respostas
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Enquisa satisfacción familias

Preguntas Respostas 119

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=gl&continue=https://docs.google.com/forms/u/4/d/1016lKDb7_kNj9hVnYNk3l3SajDtVyczHEbQe8IDlcpM/edit%3Fusp%3Dforms_home


2.- Considera que a información e comunicación co centro é fluída e suficiente?

119 respostas

3.- Considera que o Equipo Directivo ten entre as súas prioridades a atención ó
alumnado e ás familias?
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4.- Valore o seu grao de satisfacción pola preocupación do profesorado pola
aprendizaxe do/a seu/súa fillo/a.

119 respostas

5.- Valore en que grao satisface as súas expectativas o nivel de esixencia académica e
a formación que recibe o/a seu/súa fillo/a no colexio.
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6.- Valore o seu grao de satisfacción pola relación e comunicación do profesorado
coas familias.

119 respostas

7.- Valore o seu grao de satisfacción coa labor do/a titor/a co/a seu/súa fillo/a.
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8.- Valore o seu grado de satisfacción cos libros/contidos dixitais utilizados no colexio.

119 respostas

9.- Valore o grao en que considera vostede que os recursos tecnolóxicos TIC
(Tecnoloxías da Información e Comunicación) nas nosas aulas mellora o proceso de
aprendizaxe dos/as seus/súas fillos/as.
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10.- Valore o seu grao de satisfacción coas saídas culturais/excursións/proxectos
realizados ó longo do curso.

119 respostas

11.- Considera que a inclusión dun modelo plurilingüe a través do inglés en varias
asignaturas é axeitado para a aprendizaxe.

119 respostas
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12.- Valore o grao de satisfacción respecto da oferta de actividades extraescolares do
centro.

119 respostas

13.- No caso de ter solicitado atención ó Departamento de Orientación valore o grado
de satisfacción coa información e a atención recibida.

82 respostas
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14.- En caso de que o/a seu/súa fillo/a reciba atención da persoa especialista en
pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe, valore o grao de satisfacción coa
atención recibida.

73 respostas

15.- Se o/a seu/súa fillo/a utiliza o servizo de comedor, valore o seu grado de
satisfacción xeral cos menús ofrecidos.

100 respostas
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16.- Se o/a seu/súa fillo/a utiliza o servizo de comedor, valore o seu grao de satisfacción
co seu funcionamiento.
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17.- Valore o seu grao de satisfacción coa atención prestada na secretaría do centro.
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18.- Valore o seu grao de satisfacción en relación co mantemento e conservación das
instalacións do centro.
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19.- Valore o seu grao de satisfacción en relación á limpeza xeral das instalacións do
centro.
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20.- Valore o seu grao de satisfacción en relación á seguridade do/a seu/súa fillo/a
dentro do centro.
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21.- Valore o seu grao de satisfacción xeral coa páxina web do colexio
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22.- Valore o seu grao de satisfacción coa aposta pola innovación do centro.
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23.-Valore o seu grao de satisfacción xeral respecto ó colegio.

119 respostas

1 2 3 4
0

20

40

60

80

1 (0,8 %)1 (0,8 %)1 (0,8 %) 11 (9,2 %)

42 (35,3 %)

65 (54,6 %)

1 2 3 4
0

20

40

60

80

1 (0,8 %)1 (0,8 %)1 (0,8 %)
7 (5,9 %)

34 (28,6 %)

77 (64,7 %)



Se desexa dar a súa opinión ou suxestión sobre calquera aspecto do colexio, pode facelo no
espazo reservado a continuación. Agradécerase calquera crítica constructiva ou novas ideas:

15 respostas

Penso que os sistemas de comunicación por parte dos titores coas familias non son axeitados, non
así o whatsapp do equipo directivo, que funciona moi ben, pero os profesores non se comunican
dabondo coas familias nin buscan a nosa participación. Non coñecemos que tratan na clase para
poder continuar o traballo na casa, aínda que sexa semanalmente. En relación co comedor
tampouco sabemos se comeron ben ou mal, especialmente en infantil, que non poden contar con
tanta precisión coma os maiores. 
Os libros na etapa de infantil penso que son excesivamente caros e pouco útiles nestes anos que
precisan moverse, xogar e aprender a relacionarse cos outros. 
Encántanme os proxectos diferentes que publicástedes (as entrevistas, os chistes da radio e o
obradoiro de anatomía), é unha pena que non se fagan cousas así en todas as aulas. 
Por último, moitas grazas á dirección pola súa cercanía e axuda en todo momento, é o mellor do
colexio, poder contar con elas en caso de precisar calquer cousa.

Creo que no deberían de marear tanto a los alumnos con el cambio de profesorado , eso al menos
en mi caso notamos que no le va bien

En los apartados de actividades extraescolares mi puntuación fue mala porque no se crearon
debido al coronavirus.


