
Valoració de la reunió d'inici de curs (57 respostes) 

 

 

 

 

 

 



3.1. He trobat a faltar... 

 Un proyector que no nos dejara ciegos 

 Veure l'aula 

 Informació més concreta del projecte gaudibox. Material que s'ha proporcionat per part de l'ampa a l'escola (robótica). 

 Horari de tarda i explicació més detallada del nou projecte educatiu. 

 Que de hablara del comedor 

 Informacio mes detallada de l'horari i les activitats 

 Reunió va ser una mica caotica 

 Horari adient als pares. 

 Información projectes 

 Aprofundir una mica més sobre el projecte educatiu basat en gaudibox, ja que tindrà molta importància durant tot el curs. 

 Res 

 No hem pogut assistir a la reunió i no hem rebut cap mena d’informació. El link de la web de l’escola de la reunió de 4t està malament 

 Anar a la classe, veure l.aula i fer una reunió específica amb la tutora. Tenint en compte que no hi ha entrevista d.inici de curs. A cicle inicial es va fer 

i ho vaig trobar a faltar a cicle mitjà. 

 Horari tarda 

 Tot correcta 

 Un horari adequat per poder assistir 

 Mas información de los contenidos del curso desde que entran y salen 

 Justificacio dels canvis en el sistema educatiu. Te a veure amb el canvi dels items de valoració a les notes? 



 

 
3.2. Altres comentaris. 

 Que las fuerza os acompañe 

 Molt bona reunió 

 Penso que aquestes reunions hauríen de ser a la tarda. 

 La durada màxima hauria de ser màxim 1h entre la presentació i la trobada a les aules 

 S'hauria de poder tenir contacte ler mail amb els/les tutores com altres centres publics 

 Intentar no coincidir amb altres cursos. Nomes vam poder assistir a una de les dues. Estaven convocades alhora 

 No he pogut assistir, ja que l'hora de la reunió es dins l'hora de la meva feina. 

 Ja que es tracta d’una reunió important crec que l’horari hauria de ser adequat per possibilitar l’assistència de les famílies, és a dir, fora de l’horari 

escolar. 

 Cap 

 Molt mal horari. Per quan una reunió a l’any (1 sol cop l’any) al vespre? 

 El projector no funcionava correctament 

 S’hauria de fer en horari de tarda. Molts pares treballem fora de Vacarisses i aus entrar-nos de la feina per venir a les reunions, si bé sabem que és 

un dret del treballador, en molts casos és molt complicat. És per això que l’escola hauria de ser més flexible i comprensiva o oferir fer les reunions a 

partir de les 16:30. Com fan en altres escoles i com fem moltíssims treballadors que ens veiem obligats a allargar la jornada laboral. 

 Em resulta impossible assistir a la reunió d’inici de curs mé la resta de reunions pels horaris que oferiu! 

 


