
Enquesta de valoració del teu primer trimestre a l' institut

El teu nom és:

La teva escola de primària es deia:

A.- Quan estaves a 6è de primària:

1.- Com es deia el teu tutor o tutora de primària?

2.- Era aquest l'institut que tu volies?

Sí No >> A quin institut volies anar...?

3.- Et van explicar suficientment com era l'institut?

Sí No

4.- Penses que hi ha alguna cosa que s'hauria de explicar més?

No Sí >> Quina cosa...?

B.- Els primers dies a l'institut:

1.- Et vas trobar bé a l'institut durant aquests primers dies?

Sí No

2.- Trobaves molt a faltar l'escola i els teus antics professors?

Sí No

3.- Havia alguna cosa que et cridés especialment l'atenció

No Sí >> Quina cosa...?

4.- Vas tenir algun tipus de problema especial?

No Sí >> Quin problema...?

5.- Alguna cosa va anar molt diferent de com te l'esperaves?

No Sí >> Quina cosa...?

6.- Creus que vas tenir una bona rebuda per part del tutor o tutora?

Sí No >> Perquè...?

C.- Com et trobes ara l'institut

1.- Et sents bé a l'institut?

Sí No

2.- Què és el que més t'agrada de l'institut?

3.- Què és el que menys t'agrada?

4.- Et continues relacionamt amb els teus antics companys i companyes d'escola?

Sí No

5.- Has aconseguit fer nous amics o amigues a l'institut?

Sí No

6.- Voldries tenir encara més amics o amigues?

Sí No

7.- Fas alguna activitat extraescolar?

No Sí >> AMPA Estudi assistit Altres...?

- Contesta marcant amb una "X" les teves opcions.
- En aquells casos en que hagis d'escriure una resposta, fes servir el requadre corresponent



D.- Com valores aquest primer trimestre?

1.- T'agrada el teu horari?

Sí No

2.- Trobes que has d'estudiar més que a la primària?

Sí No

3.- Fas cada dia els deures?

Sí No

4.- Tens alguna ajuda per a estudiar i fer deures?

No Sí >> A casa A l'escola Altres...?

5.- Creus que podries treballar més del que treballes?

Sí No

6.- Et costa organitzar-te per treballar al tenir més matèries i més professors?

Sí No

7.- Fas servir normalment l'agenda per a apuntar els deures?

Sí No

8.- Estàs satisfet amb les notes de la primera avaluació?

Sí No

9.- Creus que podràs aprovar el curs?

Sí No

10.- Tens una bona relació amb els professors?

Sí No

11.- Demanes ajuda als professors quan la necessites?

Sí No

12.- Creus que t'estan ajudant prou?

Sí No

13.- Tens una bona relació amb el teu tutor o tutora?

Sí No

14.- Tens una bona relació en general amb els teus companys de classe?

Sí No

15.- Quines són les matèries que més t'agraden?

16.- Quines són les matèries que més et costen?

17.- Reps reforç a l'institut per a aquestes matèries?

Sí No

E.- Voldries afegir un comentari o alguna observació  a aquesta enquesta?

- Contesta marcant amb una "X" les teves opcions.
- En aquells casos en que hagis d'escriure una resposta, fes servir el requadre corresponent


