RESULTATS ACOLLIDA 2012-13
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6. Observacions generals (2012-13):
Tractament
Massa durada (5)
Seguim les instruccions dictades per la
Conselleria d’educació referents a la
jornada d’acollida d’alumnat (Ordre del
Fer tot el primer dia de presentació
conseller 25/05/12)
Conèixer el primer dia a tots els
S’ha de tenir en compte que estan
professors (2)
realitzant classes amb altres grups.
S’expliquen a la primera sessió de cada
Explicar més les matèries
assignatura amb l’ajuda del dossier.
Tutor
Massa informació (3)
Tenim el temps just, tanmateix durant
les properes sessions de tutoria es
Molt útil
torna a informar amb més tranquil·litat.
Més poc a poc, tot explicat molt ràpid
Agenda
Posar el calendari (2)
Ja hi és.
Que sigui més alegre, divertida
Tractam de que sigui útil.
Molt original i útil
Es revisa cada any, es poden fer
Afegir més apartats
suggeriments al 3r trimestre. Pel curs
següent.
Es realitza un concurs cada curs per fer
Canviar portada
la portada.
Hi ha una part de l’agenda que no
podem triar ni canviar. Si la volem
Més espai per cada dia
totalment personalitzada serà molt més
cara.
Dossier
Tractam de gastar poc paper, la pots
Augmentar el tamany de la lletra (6)
consultar a la pàgina web.
És difícil resumir en un full tota
Més resumit (6)
l’assignatura.
Molt útil i informatiu
La realitza el professor de cada
Explicació del dossier (2)
assignatura, no el tutor.
Millora
Molt bé, no es pot millorar
En principi es va fer a la reunió que
Mostrar on es troben les aules
varem tenir amb l’alumnat de 6è,
específiques
tanmateix no es tracta d’un centre
excessivament gran.
valoració
Bones instal·lacions
Moltes gràcies
Molt bé, no canviar res. (MOLTS)

