Resultats ACOLLIDA FAMÍLIES curs 2013-14
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5. Observacions generals de les famílies:
Molt positiu que cada curs tengui un delegat de
pares/mares
Molt bé, molt bona feina (6)
Excel·lent tracte, dinàmica i molt bona informació
Trob positiu que els nins canviïn sovint de lloc
dins l'aula

Resposta ED
Moltes gràcies. Donam molta importància a aquesta reunió i agraïm sempre
l'assistència de les famílies que normalment està per damunt del 70%.

Normalment el tutor/a segueix els criteris que s'acorden a les reunions d'equip
docent, tenint en compte les característiques de l'alumnat, però el més habitual
Els exàmens els ha de custodiar el professorat. El sistema establert permet
que, una vegada revisat l'examen amb el professor, es pot sol·licitar una còpia.
Tenir accés als exàmens sense haver de venir (2)
Si és impossible venir al centre espot realitzar la consulta per telèfon depenent
del professor.
Només hi ha l'acord de penjar les dates d'examen a la web. Els alumnes han
A la pàgina web penjar deures i treballs
d'aprendre a utilitzar l'agenda i a organitzar-se.
Són 40 professors que imparteixen classe a diferents grups, és un poc
Conèixer el dia de la reunió a tot l'equip educatiu
complicat d'organitzar.
Ja separam les reunions de 1r de la resta, però efectivament l'aparcament
No coincidir tots els grups per la impossibilitat queda petit, especialment tenint en compte que també hi ha cotxes que no
d'aparcar, pàrquing ple.
venen a les reunions (bàsquet, bar,...). Es proposarà separar-les encara més el
proper curs.
Sempre hi ha discrepàncies amb l'horari i no es pot fer a gust de tots. Fa temps
Un poc més prest, a les 19h.
que varem acordar fer les reunions a les 20.00 ja que sembla que així hi pot
assistir tothom.
Aquestes reunions són per donar informació general referent a l funcionament
del centre i de cada grup. En tot cas, sempre es poden sol·licitar al tutor altres
Informació més concreta
informacions i sempre hi ha un membre de l'equip directiu al centre per
possibles aclariments. Lo que no es possible es donar informacions concretes
d'alumnat.

