
 
Bon dia! Us agrairíem que ens donàssiu la vostra opinió sobre una sèrie de qüestions sobre el centre escolar dels vostres fills, tot 
garantint el caràcter confidencial de la informació obtinguda, segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. No us portarà més de cinc minuts. Si ja heu contestat l'enquesta online no empleneu aquest qüestionari. 
 
Per emplenar el qüestionari, marcau amb una X la resposta o respostes de cada ítem, excepte allà on s'indiqui valorar d'1 a 5.  
 
 

DADES DE CLASSIFICACIÓ 
 
 
1.- Nom del centre: ______________________________________   2.- Municipi: _________________________ 
 
3.- Nombre de fills al centre: _____      
 
4.- Nivell d'estudis del pare          6.- Nivell d'estudis de la mare    

 
 
 
 
  

 
5.- Situació laboral del pare          7.- Situació laboral de la mare    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.-  En la següent escala, en quin estatus o classe socioeconòmica us ubicaríeu? 
Alta Mitjana-Alta Mitjana Mitjana-Baixa Baixa 

     
 
 
 

ELS FILLS I EL CENTRE ESCOLAR 
 
9.- Per quin motiu principal vàreu escollir aquest centre  
     per escolaritzar els vostres fills? (una sola resposta) 

 
10.- En una escala d'1 (molt dolent) a 5 (molt bo),  
       podríeu qualificar els següents aspectes del centre? 

 
 
11.- Quina jornada us estimau més per als vostres fills? 
Contínua  
Partida  
M'és indiferent  

 
 
12.- Quina jornada fan actualment els vostres fills? 
Contínua  
Partida  
 
13.- En una escala d'1 (gens satisfet) a 5 (molt satisfet),  
     considerau que els vostres fills estan satisfets amb... 
Els resultats acadèmics  
El professorat  

Els amics / companys  
El centre  

 
 

ELS FILLS FORA DE L'HORARI ESCOLAR 
 
14.- Fan els vostres fills alguna activitat extraescolar? 
Sí  (passau a la pregunta 14a)  
No (passau a la pregunta 14b)  
 
14a.- De quin tipus? (resposta múltiple) 
Esportives  
Idiomes  
Música, dansa, teatre...  
Altres  

Sense estudis  
Primaris  
Secundaris  
Superiors  

Sense estudis  
Primaris  
Secundaris  
Superiors  

Assalariada fixa  
Assalariada temporal o interina  
Autònoma, professional o empresària  
Aturada  
Jubilada  
Inactiva  
Altres situacions  

Assalariat fix  
Assalariat temporal o interí  
Autònom, professional o empresari  
Aturat  
Jubilat  
Inactiu  
Altres situacions  

Proximitat  
Horari  
Projecte educatiu  
Instal·lacions  
Prestigi  
Activitats extraescolars  
Altres  

Instal·lacions  
Conservació i neteja  
Ubicació (zona)  
Professorat  
Personal d'administració i serveis  



14b.- Per què no? (marcar només una resposta) 
No n'està interessat  
No té temps  
No ens ho podem permetre  
M'estim més que tengui temps lliure  
Manca d'oferta  
Altres  
 
15.- Amb quina freqüència parlau amb els vostres fills del  
   seu dia a dia, problemes que puguin tenir, inquietuds...? 
Gairebé cada dia  
De manera ocasional  
Mai o quasi mai  
 
16.- Per favor, marcau quines activitats solen fer els 
     vostres fills durant el seu temps lliure i quantes hores  
     diàries hi dediquen (mitjana aproximada)? 
  Hores diàries
Llegir   
Veure la TV   
Internet, xarxes socials...   
Jugar, practicar esport...   
Estar amb els amics   
Altres   
 

 
 

LA PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES 
 
17.- Podeu indicar si coneixeu a les següents persones  
     del centre escolar dels vostres fills? 
 Sí No 
Director/a   
Cap d'estudis   
Tutor/a   
President/a de l'APIMA   
 
18.- Algun membre del personal docent o directiu us ha  
       parlat de l'APIMA o de l'Assemblea de Famílies? 
Sí  
No  
 
19.- En quin dels següents òrgans heu participat  
       durant aquest curs escolar? 
APIMA  
Consell Escolar  
Assemblees  
Cap (passau a la pregunta 19b)  
 
19a.- Principalment, per què hi participau? 
És important per l'educació dels meus fills  
Col·laborar amb una millor gestió del centre  
Conèixer de primera mà els problemes  
Altres  
 
 

19b.- Per què no hi heu participat, fonamentalment? 
Manca de temps  
Manca de formació  
Manca d'informació  
Manca d'interès  
Altres  
 
20.- Què considerau que s'hauria de fer per fomentar 
       la participació activa de les famílies al centre? 
Conscienciar les famílies de la importància de 
la participació en l'educació dels fills  

Donar més i millor informació del que es fa als 
òrgans de participació  

Implicar el personal docent i els equips 
directius del centre  

Dissenyar i implementar activitats que 
reuneixin a pares i alumnes  

No ho sé  

No es pot fer res, les famílies que no volen 
participar no ho faran per molt que s'intenti  

 
21.- En el cas de ser membre de l'APIMA, quina opció  
       reflecteix millor el vostre grau d'implicació? 
Només pag la quota   
Vaig a alguna reunió  
Hi particip activament  
Som membre de la junta directiva  
 
22.- Valorau d'1 (molt dolenta) a 5 (molt bona)... 
La tasca de l'APIMA del vostre centre  
La tasca de les APIMA en general  
La tasca de FAPA Mallorca (federació)  
 
23.- Quines funcions i activitats considerau que haurien   
       de desenvolupar les APIMAS? (resposta múltiple) 
Organitzar activitats extraescolars  
Organitzar/gestionar el menjador  
Gestionar la reutilització dels llibres de text  
Organitzar l'escola matinera  
Organitzar les sortides programades  
Organitzar l'escola de pares  
Participar en la programació anual del centre  
Participar en el procés d'admissió d'alumnes  
Participar en el procés d'elecció del director  
Participar en el procés d'elecció del 
professorat  

Participar en el Consell Escolar  
Canalitzar les reivindicacions de les famílies  
Aconseguir una major implicació de les 
famílies en l'educació dels fills  

Col·laborar amb l'equip directiu i docent per 
crear un bon clima escolar  

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 



   


