
A l’escola Nausica, des del curs 2014/15 realitzem una 
ENQUESTA DE SATISFACCIÓ  a les famílies i 
als alumnes a partir de 4t. Enguany l’hem fet extensiva 
també al personal l’escola, per tant obtenim una visió 
de 360 graus del que pensem. 

La participació ha estat extremadament elevada: del 
83% en les famílies, del 96% en els alumnes i del 100% 
en l’equip intern. També hi ha hagut moltes aportacions 
qualitatives i observacions sobre diferents aspectes 
que preocupen a cada sector. Es fa palès, doncs, 
l’interès en la millora contínua i la gran implicació amb 
el projecte de l’Escola Nausica. 

En els motius de triar l’escola (gràfic 1) s’observa una tendència en valorar més el 
projecte educatiu que coincideix en els canvis pedagògics que estem duent a terme i 
es mantenen clarament com a motius bàsics l’escola de barri, petita i amb atenció 
personalitzada que ens caracteritzen des dels nostres inicis. Anem evolucionant 
pedagògicament redefinint el projecte educatiu amb esperit d’innovació introduint 
també canvis tecnològics sense perdre el tracte familiar amb un equip humà potent i 
motivat (gràfic 2).

En general obtenim notes altes i l’evolució ha estat positiva (gràfic 3). El més ben 
valorat és el servei de secretaria i les tutories, part important de l’equip humà de 
l’escola. La millora s’observa sobretot en la informació que es dona des de la 
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direcció de l’escola tant en paper (Pinzellades) com per e-mail i en l’ordre, la 
disciplina i les relacions i convivència entre els infants; tots ells aspectes que vam 
entomar com a objectius prioritaris a partir de l’enquesta del 2015. Cal remarcar 
tres aspectes que no han estat tan ben valorats i que enguany prioritzarem el seu 
treball: els hàbits d’estudi, el nivell acadèmic i l’anglès. 

En les observacions realitzades en l’enquesta hi ha força disparitat d’opinions sobre 
els deures i l’exigència acadèmica i verbalitzeu el desconeixement sobre els 
continguts que es treballen, demaneu més nivell d’anglès i com s’organitza l’àrea i us 
preocupa el pati dels migdies. Aspectes tots ells que explicarem amb més detall i 
prioritzarem a partir del curs vinent. 

Hi ha més coincidència sobretot en valorar positivament la realització de l’enquesta, 
la comunicació oberta amb l’escola, l’alt nivell del professorat i tot l’equip així com 
del bon tracte que rebeu per part de tots i totes. Tracte que hem mantingut i 
mantindrem en tota la història de l’Escola Nausica. 

BENVINGUTS AL NOU CURS!
Anna Bayó
Directora
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