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Mostra
➤

Al Costa i LLobera 172 alumnes (un 21% de l’alumnat) fan anglès
extraescolar. Hem rebut 71 respostes per part de les famílies, es a dir, un
41% han contestat l’enquesta.

➤

Practicament no hi ha variacions entre etapes: a Infantil, Primària i
Secundària han respost un 40%, un 42% i un 43% respectivament. Tenim
mes alumnes matriculas a anglès a les etapes inicials que a les etapes
superiors:

Infantil: 63 alumnes, 41% del total de l’etapa.
Primària: 67 alumnes, 21% del total de l’etapa
Secundària: 38 alumnes, 16% del total de l’etapa

Batxillerat: 4 alumnes, 3% del total de l’etapa

Estas satisfet amb el curs?

16%

21%

➤

Un 79% ha respost que esta satisfet o molt
satisfet amb el curs.… però un 21% de la
mostra està poc satisfet.

➤

Son 15 alumnes que no estan satisfets: 21% de la mostra,
9% del total dels alumnes inscrits.

➤

Per etapes hi ha poques diferencies. A Infantil i a
Secundària/Batxillerat tenim un 20% i un 17% poc
satisfets respectivament. A Primària el percentatge
s’eleva a un 26%.

➤

Un 16% esta molt satisfet amb el curs en
general.

63%
POC SATISFET

SATISFET

MOLT SATISFET

OBJECTIU: Poc satisfet < 5% - Molt satisfet >30%.

Satisfets / Molt satisfets (79%)

➤

Un 93% considera que no ha empitjorat o ha millorat respecte curs anterior.

➤

Un 98% esta satisfet / molt satisfet amb la / el mestre.

➤

Un 80% o més consideren correcte l’exigència del curs, la durada, el
contingut i volum gramatical i estan d’acord que el nivell del seu fill ha
millorat, també contesten que el seu fill/a va content a classe.

➤

Un 35% considera s’haurien de portar deures a casa. Analitzant la mostra
aquesta petició prové principalment de primària (52%) i d’infantil (33%). A
Secundària i Batxillerat el percentatge (12%).

➤

Un 52% considera que no hi ha prou informació de la temàtica del curs, un
37% que el nombre i contingut de les reunions es insuficient i un 64% creu
que es necessària fer tutoria amb el/la mestre / director acadèmic.

➤

A Secundària/Batxillerat gairebé un 50% considera que no està assolint el
nivell suficient per l’examen de Cambridge.

Poc satisfets (21% / 15 alumnes)

➤

10 alumnes de 15 alumnes, (67% dels “Poc Satisfets”), consideren que han
empitjorat respecte curs anterior, estan poc satisfets amb el /la mestre i
amb l’exigència del curs i el contingut gramatical. (4 alumnes pertanyen al
mateix grup dels 12 grups existents).

➤

12 alumnes dels 15 alumnes no van contents a la classe.

➤

Nomes 4 alumnes dels 15 alumnes consideren que haurien de portar
deures a casa.

➤

Igual que en el grup de satisfets però en percentatges que superen el 90%
consideren que no hi ha prou informació de la temàtica del curs, que el
nombre i contingut de les reunions es insuficient i que es necessària fer
tutoria amb el/la mestre / director acadèmic.

Comentaris
➤

Infantil: falta informació sobre el temari i material per treballar a casa.
“Crec que tenim poca informació dels temaris que fan a classe, estaria be que ens fessin arribar les lletres de las
cançons o els links per poder practicar a casa “
“Falta informació a les famílies dels continguts que es fan a classe per poder fer seguiment i tenir-ne coneixement”

➤

Primària: falta informació, material per treballar a casa i motivació.
“Al meu fill li costa molt anar a classes divendres extraescolars“
“No coneixem el professorat. Estem contents i el nen també, i ha assolit molts coneixements. La informació la rebem
a través de les feines que cada divendres porta a casa. No tenim cap nexe més d' informació.”

➤

Secundària: falta informació sobre el temari, diferents objectius...
“Ens manca informació del que es fa a classe. No tots els alumnes es volen preparar per un examen i crec que les
classes haurien de ser més amenes i incloure molta més conversa per satisfer tots els alumnes, o bé fer dos grups,
separant els que volen fer examen oficial i els que no.”
“Sería bueno que hubiese mas comunicación con los profesores sobre el rendimiento del alumno. Algún tipo de
informe o comentario a lo largo del curso y no solamente al final.”

Conclusions
Un 63% de l’alumnat està satisfet un 16% està molt satisfet un 21% està
poc satisfet

S’ha de millorar la informació sobre la temàtica del curs, oferir material i
links per treballar a casa (de manera voluntaria) i fer mes accesibles les
reunions de tutoria. Petició comuna de tots els enquestats.
10 persones (un 67%) de la mostra dels “poc satisfets” consideren
insuficient el nivel d’exigència, pero en total, 18 persones (28%) han
contestat que estan poc satisfets amb el nivell d’exigència. Nomes 4 pertanyen
a cicle superior de primària o secundària.

Propostes


Infantil / Primària inicial i mitjà: es penjarà informació a la web dels temaris per curs i per trimestre, i links a
pàgines web i material de treball relacionat per treballar des de casa de manera voluntària.



Primària Superior i Secundària: es penjarà un link a material de treball dels diferents examens oficials de
Cambridge segons nivell per treballar des de casa de manera voluntària.



Secundaria: informe bi-anual sobre l’evolució dels alumnes en base a objectius (A2-B1-B2).



Infantil/Primària: es continua amb l’informe a final de curs.



Tot i que la tutoria ja està disponible i es un requeriment general, fins a la data no s’està fent us. Hem creat
un procés a seguir que potser ajudarà a facilitar el tràmit:
1 Enviar correu a cormac@globalenglishtrack.com, amb copia a vocalia internacional
vocalia.internacional@costaillobera.cat per poder valorar l'ús del servei.
2

Heu d’indicar “tutoria” a l’assumpte i el nom i curs de l’alumne en el cos del correu.

3

Indiqueu quines franges horàries us anirien bé. Franges de 30min en els horaris següents:
•

Infantil / Primària: divendres de 15:00h a 16:30h.

•

Secundària: preferentment dimecres de 15:00h a 17:00h.



Infantil / Primària inicial i mitjà: no es tracta d’augmentar l’exigència però d’aconseguir que els nens i nenes
vinguin contents a classe un divendres per la tarda...un repte que no es fàcil! A primària estudiarem treballar
per projectes, elaborar petits vídeos , presentacions per implicar més l’alumnat.



Primària Superior i Secundària: assumim el repte d’augmentar el ritme preparant els alumnes pels
exàmens de Cambridge amb l’objectiu d’assolir nivell FIRST – B2 al final de la Secundària però d’una
manera mes amena per tots, també per aquells que no desitgin fer l’examen. Si el grup ho permet es
proposarà de manera alternativa fer grups de conversa com el que tenim de nivell Advanced.

