Nivell de participació de l'enquesta: 91,3 % de les famílies

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT. DIGUES LA TEVA
Us conta el vostre fill/a el que fa a l'escola

Creis positiu que totes les àrees tractin algun aspecte de la
unitat didàctica treballada i que les diverses activitats
(sortides, ponències, ambients...) estiguin relacionades
també amb la unitat.

Considerau important que els continguts de l'àrea es
relacionin amb aconteixements de la vida real i que les
activitats siguin útils i pràctiques

Creis convenient que el professorat plantegi activitats,
metodologies i recursos didàctics variats, enlloc d'utilitzar
únicament el llibre de text

Una observació: Sí, però el llibre de text, estudiar i memoritzar també és necessari.

Considerau que la professora-tutora us informa
suficientment dels progressos del vostre fill així com de
les dificultats trobades

Com valorau la informació que rebeu els professorsespecialistes

Modificarieu alguna de les activitats-sortides
programades al llarg del curs

Observació: Es podria visitar alguna fàbrica o laboratori el curs vinent
Creis que el professors han facilitat estratègies
d'aprenentatge al seu fill/a

Creis convenient que el professorat tingui en compte el
nivell d'habilitats de cada alumne, el ritme d'aprenentatge
de cada un, les possibilitats d'atenció... i en funció d'això
adapti la feina

Observació: el
nostre fill va
molt despistat
Considerau oportú que el professorat utilitzi instruments
variats d'informació (assistència, puntualitat, participació,
interés, tasques diàries a l'aula i a casa, organització de les
feines, treball en equip,...) o, simplement, pensau que
s'hauria de fixar en la nota obtinguda a les proves
d'avaluació

Observacions: - estaria bé més feedback amb pares també,
- és més just fer-ho així
- estan preparats TOTS els professors per a fer-ho?
Falta molt de camí per fer

OBSERVACIONS

La cooperativa ens ha agradat molt en sentit pràctic i tècnic pels nins. Molt positiu
El treball amb els ordinadors molt bé

PROPOSTES DE MILLORA PER AL CURS VINENT

- Utilitzar un poc més els llibres de text en algunes assignatures perquè quan van a Artà els
tornen a utilitzar molt. És una pena que a l’institut no es continui ensenyant així com es fa
a primària (1)
- Seria necessari contar des del primer dia d’una programació detallada per assignatures,
temporalitzada per trimestres, continguts a assolir... (1)
- A l’assignatura d’anglès es podria seguir una altra metodologia més motivadora (5)
- Aconseguir els ordinadors que falten (1)
- Temporalitzar més els deures (1), menys deures (2)
- Organitzar més el treball en equip a casa (3)
- Fer una reunió inicial amb tots els especialistes (3)
- Ensenyança no memorística, més feina pràctica (1)

Gràcies per la vostra col·laboració
Atentament, l'equip docent de 5è

