Resultats ACOLLIDA FAMÍLIES
(Només hi ha registres de l'ítem 3 del present curs escolar i no dels altres anys perquè s'ha modificat a les enquestes)
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Convocatòria:
Avisar de la reunió amb més antelació
Horari de la reunió més tard (20:30h) /// Reunió
un poc abans
Presentació dels pares a la reunió
Avisar de la reunió per sms o correu electrònic

La convocatòria es realitza amb antelació per escrit i a la pàgina web i, el dia anterior, per sms i correu electrònic. Es cert
que a un curs de 1r d’ESO la tutora es va despistar i no va lliurar l’escrit amb antelació.
Com cada any és impossible trobar un horari adient per tothom.
No sé si és necessari, però qualsevol ho pot proposar al començament de la reunió.
Ja s’ha fet a tots els que vareu donar permís per fer-ho a la matriculació.

Informació donada pel tutor-a:
Molta informació redundant

Sempre hi ha informació que es repeteix, tot i que enguany hi havia algunes novetats: pàgina web, calendaris d’exàmens,...
i la informació que es pot donar del començament de curs sempre és diferent.

Valoració general:
Aquest curs començarem a realitzar proves per treballar mitjançant l’aula virtual, amb el temps aquesta opció podrà ser una realitat. Pel
que fa a altres informacions com butlletins de notes, assistència, convivència o puntualitat es preveu que durant aquest curs es doni la
possibilitat d’accés al Gestibweb a les famílies per consultar aquestes informacions.
Cada professor disposa al seu horari d’una hora d’atenció a famílies. Les “Instruccions per a l’organització i
Ampliar horari de tutoria pels pares que fan feina
el funcionament dels centres docent públics d’ESO 2010-11” no expliciten que hi hagi d’haver hores
d’atenció a les famílies de manera obligatòria.
Posar notes i mostrar els
exàmens via correu electrònic

