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Es mostren els resultats de les XIII enquestes de satisfacció a les famílies 
realitzades amb la finalitat d'avaluar el funcionament del centre educatiu La 
Milagrosa i establir criteris per a realitzar millores.

Els resultats globals s'exposen en quatre gràfiques. L'escala de puntuacions 
va d'1 (valoració mínima) a 4 (valoració màxima). En les últimes diapositives es 
publiquen les conclusions a manera de resum i els suggeriments més repetits 
que les famílies han expressat en les enquestes.

Agraïm la seua col·laboració.
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Conclusions
• Hem rebut 161 enquestes. Representen un 57% del total de possibles respostes 

(una resposta per fill). Aquest és un punt a millorar.

• Quasi totes les preguntes sobre l’atenció rebuda per les tutories, resta de 
professorat i equip directiu, estan puntuades per damunt de 3,5 sobre una 
valoració màxima de 4 punts (8,75 sobre 10). 

• La satisfacció general de les famílies en l’oferta d’activitats extraescolars ofertades 
està per dalt del 3,5. 

• La puntuació més baixa (per baix del 3,5) es refereix als següents aspectes: les 
mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives; l’exigència acadèmica;  la 
convivència i normes de disciplina i els serveis ofertats (menjador, aula matinera i 
ampliació horària). Punts millorables per al proper curs. 

• Destacar l'alt grau de satisfacció general de les mares i pares que ens enrobusteix 
en la nostra aspiració d'innovació i millora contínua reflectida en els objectius del 
nostre Centre Educatiu.
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Suggeriments aportats per les famílies
• Accessibilitat segura al centre.
S'han detectat problemes en certs punts del recorregut a l’escola, sobretot a la Plaça 
l’Esglèsia. Estem a l’espera de les mesures de seguretat que l’ajuntament oferta al 
centre dins del projecte “Camins segurs”.

• Activitats extraescolars.
Es sol·liciten activitats de música, teatre, així com esport per a Infantil.

• Millora del nivell d’anglés.
Des del Departament d’Anglés es canvia el material a emprar per oferir més nivell. 

Els donem les gràcies per les seues múltiples felicitacions i mostres 
d'agraïment. 


