
 

 

 

Enquesta d’opinió sobre la participació al nostre centre 
 

 
SOBRE LA PARTICIPACIÓ A L’AULA 
 
1. Els professors/es han demanat l’opinió de la vostra classe en alguna ocasió sobre: 
Els temes a tractar d’una assignatura   
Les dates d’exàmens   
La forma en què els professors/es fan la classe   
Les normes de convivència de l’aula   
Els llocs on fer les sortides   
 
 
2. Els teus professors/es utilitzen alguna de les següents tècniques en el treball a l’aula?  
Treballs cooperatius 
Debats a l’aula 
Treball per grups a l’aula 
Treball per projectes  
Jocs de rol 
Altres metodologies:   Quines?_________________________ 
 
 
SOBRE LA PARTICIPACIÓ AL CENTRE 
 
3. Al teu centre hi ha un Consell / Junta de delegats/des o reunions de tots els delegats/des? 
Sí. 
No. 
No ho sé 
 
4. Quins són els principals temes que es discuteixen? 
 
 
5. Creus que el Consell Escolar és una forma útil de participació per als alumnes? 
No, no és gens útil 
Sí, però és poc útil 
Sí, és força útil 
Sí, és molt útil 
 
6. Us arriba la informació dels temes tractats a les reunions del Consell Escolar? 
Si, gairebé sempre. 
Sí, algunes vegades 
No. 
 
7. Els professors/es han demanat l’opinió de la vostra classe en alguna ocasió sobre: 
El Reglament de Règim Intern del centre 
L'organització d'una festa o jornada al centre 
Les activitats extraescolars a organitzar 
Com millorar les instal·lacions 
 



 

 

 

 
 

SOBRE LA PARTICIPACIÓ A L’ENTORN 
8. Els alumnes podeu fer servir habitualment les instal·lacions del centre fora de l’horari escolar? 
Sí, però només els espais exteriors (pati, pistes, etc.) 
Sí, però només alguns espais interiors 
Sí, tant espais exteriors com interiors 
No, no podem fer servir cap espai fora de l'horari escolar 
No ho sé 
 
7. En les matèries que curseu, heu fet alguna sortida de coneixement del barri/districte o ciutat on s’ubica el 
centre? 

No 
Sí, menys d'una al trimestre 
Sí, una per trimestre 
Sí, més d'una per trimestre 
 
8. Reps informació des del centre de les activitats que es fan al teu del barri/districte o ciutat on s’ubica el 
centre? 
Si, gairebé sempre. 
Sí, algunes vegades 
No. 
 
9. El teu centre fa alguna activitat amb les escoles, associacions o entitats del barri/districte o ciutat on s’ubica 
el centre? 
Si     Quines? ___________________ 
No 
 
 
SOBRE LA TEVA PARTICIPACIÓ 
10. T’agradaria que aquest curs et proposessin:  
 SI NO 
Fer de delegat/da de la teva classe    
Decidir com treballar les matèries a classe    
Ajudar a organitzar alguna activitat o festa en el teu centre   
Formar part d’una associació d’estudiants   
Fer de voluntari/a en una entitat   
 
 
 
 

 L’objectiu d’aquesta enquesta és modificar els hàbits de centre i introduir el debat entorn a la participació de l’alumnat. 
Es recomana realitzar l’activitat durant la tutoria, responent l’enquesta en parelles o petits grups 
Un cop recollida la informació, caldrà creuar-la amb altres tutors/es per obtenir informació sobre la participació de l’alumnat al 
centre.  És recomanable que el Consell Escolar i el Claustre de professors tinguin en compte els resultats. 

 


	Enquesta d’opinió sobre la participació al nostre centre

