
Quines 3 coses t'agraden més de l'escola?
73 respuestas

Metodología, ambiente, valores
Lo propers que son els mestres, lo feliços que estan les meves nines, i la metodologia
Poder entrar a les aules, classdojo, el mobiliari/ decoració
Mis hijos son felices en la escuela. Se reconocen las necesidades de los niños y en torno a eso se 
desarrolla el día a día. El apoyo y dedicación incondicional de maestros y todo el personal
Que conoce bien a cada uno de los niños, su metodología, hace feliz a nuestros hijos y les deja 
crecer valorando sus sentimientos
Los profesores, horario y sistema de enseñanza
El acompañamiento respetuoso, El tipo de enseñanza Instalaciones
La metodologia, el creixement personal que permeten als infants i que l escola es el motor a 
voltant que gira el poble
El tipo de enseñanza, el respeto hacia los niños, la libertad con la que aprender
Q la nina vé molt contenta. La llibertat q tenen per tria els ambients.
La metodologia activa El treball de cohesió grupal La mirada a la infància
Metodologia, professorat i convivencia
Q són amics de sempre, del poble, aprop de ca nostra.
La comunidad, que es una escuela viva, predisposición de los maestros a las familias. Que se adapta
a las necesidades y cambios de la sociedad. Contacto con la naturaleza y usa todos los recursos que
ofrece la comunidad.
Propera, entorn, nins juguen
La cohesión, la integración, la libertad.
La educación emocional La resolución de conflictos El compromiso social. 
Implicacio mestres, el ensayament per experimentacio i tranversalitat de les materies
Escola petita, professors que ja coneixem tracte individualtzat
El proyecto educativo. La metodología en las aulas. La importancia que se está dando al aprendizaje
vivencial, protagonista, y de autodescubrimiento.
Grups de diferents edats que fan feina junts. No estar sempre amb el mateix professor. Ses 
exposicions orals dels alumnos.
Mètode, ambient i espais.
La metodologia, que es respecten els ritmes d'aprenentatge dels nins, el que no hi hagi la antiga 
avaluació amb exàmens, que no facin el típic concert de nadal...
La metodologia, l'equip docente, la il.lusió amb la que els meus fills Hi van
orientació, ambients i divisió en comunitats
Ambient familiar, participacio i projectes
Ambients, flexibilitat, consciència de àmbits
La cercanía, la familiaridad y el contacto con la naturaleza.
Respecte el ritme d’aprenentatge, fomenta la creativitat, és inclusiva
1)les ganes de millorar 2)la disposició dels espais dins les aules, la decoració 3)que vulgin sortir de 
la norma i fer -ho millor



Motivació, autosuficiencia dels nins, l'entorn
Las salidas por el pueblo, proyectos, algunos profesores
FAMILIARIDAD, PROXIMIDAD Y POTENCICION DE TRABAJO EN EQUIPO
És oberta És propera Respecta els ritmes
Ambientes, profesores
La importància que se li dóna a l' educació emocional,al foment de l'autonomia personal, al 
coneixement del medi a través de les sortides, ...i moltes més coses
Metode, ambient, espai.
El fet que l'escola s'hagi plantejat un canvi de sistema educatiu és el més valorable. Sou uns 
valents. Crec que poc a poc es van escoltant les demandes de les famìlies i en surten plantejaments
com aquest. M'agrada l'evolució que està fent l'escola respecte a les adaptacions dels alumnes 
nous.
Dedicació del professorat, el fet de basar el procés d'aprenentatge en els interessos dels infants,
l'organització flexible dels espais i els horaris dels infants
La filosofía d'enssenyament, la relació professors alumnes i l'aproximació dels professors amb els 
pares. (i la música de les 09:00)
Està a prop de casa, intenten que l'aprenentatge sigui més divertit, alguns mestres
El metodo, la mestre, els ambients
Los ambientes, el método, la profe
Sa Tutora
Ambients, entorn natural del centre, ratio alumnos/mestra.
Sa Tutora,alguns ambients i mestres
- La familiaritat de/amb les persones implicades - La iniciativa, voluntat i la implicació de millorar 
un sistema educatiu obsolet- - L'interés per crear un futur millor pels nostr@s fills/es.. 
Ambientes, metodología i mestres
Convivencia, integración, multidisciplinar
Q es relativament petita Q ensenya principalment en Català Q està en un entorn privilegiat
Diversión, integración, multidisciplinar
Edats mesclades a infantil Respecte als temps/ritmes d’aprenentatge i desenvolupament de cada 
infant Ràtio mestre+mestre de reforç/número d’alumnes
La participación del alumno. El espacio donde trabajan. La naturalidad con la que se ve a los niños. 
El enseñar a través del juego, el que se inculque el pensamiento crítico y el respeto por los tiempos
de cada niño
Las actividades que hacen fuera de la escuela, como acampadas, salidas a ver cosas del Bosque, 
visitas a casas y personas del pueblo, etc. Aquellos profesores del cole (que son muchos) que estan 
volcados con los nuevos sistemas de enseñanza en el que el profesorado, acompaña al alumno y le 
incentiva y promueve sus dones y talentos, a la vez que refuerza las partes más flojas del mismo, 
respetando el tempo de cada alumno. El esfuerzo por parte del colegio, para involucrar a los 
padres en el desarrollo de la educación y las diferentes colaboraciones de los padres, según el 
oficio de cada uno, explicando muchas cosas en los diferentes talleres y la participación en las 
reparaciones y creación de nuevos juegos, espacios e instalaciones del cole.
Els ambients i projectes, els espais de l'escola i la dedicació dels mestres.



Hi ha mestres que fan molta feina i bona. La metodologia va cap a un camí de respecte als alumnes 
Es amable
Capacidad de gestionar conflictos
Algun dels mestres Que intenta tenir una metodologia innovadora Que hi ha mestres que 
s’esforcen per q les coses surtin bé
Ambientes, reparto por comunidades, enfoque de comunidad.
Sa importancia de tractar a casa nin com a ser individual. Es bon ambient que es respira i sa 
manera de ensenyar.
La forma i estructura d'ensenyar Entorn amable Nens contents
Los niños disfrutan en el cole. Método de enseñanza. Ambientes.
Que la educacion cambia Proyectos y ambientes Que se motiva al niñ@
1 Desde el principio me he sentido escuchado. 2 que se trabaje la escuela como una comunidad, una
familia 3 Que escuchan a los niños y dejan que opinen, estas peticiones son recogidas y se les ds 
respuesta
Que és guapa, que hi ha mestres que posen molta Il·lusió per que funcioni i que encara es relaciona 
bastant amb el poble
Que fomenta l’autonomia, potencia la creativitat i treballa les emocions
1.Alumne protagonista del seu aprenentatge 2. Accessibiltat dels mestres cap als alumnes 3. 
Accessibilitat dels mestres cap als pares
Respeto, línea educativa, trabajo día a dia
-La metodologia -La feina per comunitats -Sentir que és una escola amb les portes obertes
L'ambient entre les famílies, la línia educativa i les ganes d'evolucionar i millorar per part dels 
mestres.
Els tutors que hem tengut
No ho se



Quines 3 coses trobes a faltar o canviaries de l'escola?
73 respuestas

Res
Ángles, mes matemàtiques i gramàtica.
Más trabajo de aula, infraestructura del colegio inadecuada, experiencia tal vez insuficienciente 
para llevar a cabo correctamente la metodología a pesar del gran esfuerzo.
que Els nins no juguessin en castella que sé que els mestres fan tot el que poden, que es confies 
mes amb l,escola, i la veritat es que res mes, a lo millor que els mestres es duguessin millor perque 
tots sou molt bons
Més possibilitat de tutories immediates (ara amb els dies que hi ha formació, hem d'esperar mes i 
mig per tenir ne una). Canviaria també el fet de que la metodologia sigui diferent en funció del 
tutor/a que te el teu fill.
Más aprendizaje en formato talleres en primaria, acompañamiento en el comedor más en la línea de
los ideales de la escuela,
Únicamente noto que no potencian la amistad indistinta entre niñas y niños, es decir, veo que los 
niños van por un lado y las niñas por otro, como he vivido la experiencia contraria, pienso que se 
tendría que trabajar más este punto.
Más inglés y menos catalán
Más horas de castellano Más horas de inglés Algo más para que jueguen en el patio de los mayores.
Que puguessin arribar a cursar el primer cicle d eso, ampliar les instal.lacions
Más información sobre lo que van aprendiendo, seguridad en el patio, conocimiento sobre qué o 
quién le va enseñando y el qué. Tener como un "temario de objetivos para saber qué es lo que 
tienen que ir aprendiendo según su edas
Crec q falten mes hores d'ingles. Corregir l'escritura els grans.
Més informació a les famílies de com es treballen els continguts curriculars. Vigilància de la porta 
d'entrada del carrer, de vegades queda oberta. Dotar els espais artístics de bates per protegir la 
roba, o demanar-ne a les famílies quan s'ha de realitzar una activitat on es farà ús de materials 
que deixin la roba tacada permanentment.
Millorar pati i desperfectes escola
Cadires ergonòmiques, més hores d' àngles de qualitat i ordre en general.
Acompañamiento emocional con los mismos principios de parte de todos los adultos. Presencia de 
los maestros en zonas comunes para acompañar situaciones delicadas. Estética y materiales de los 
ambientes/ aulas.
Tècniques d,estudi, estudi, formació
Los niños aprenden muy lento Faltan muchos contenidos de cara a la eso. Falta un periodo de 
adaptación pensando en la eso.
Més anglès, més preparació cap a la ESO (habits d'estudis, ortografía, etc.)
Grups massa grans, poc suport, poques sortides.
El AMPA, por uno más cercano e inclusivo y gestionado por los padres de la escuela, teniendo en 
cuenta actividades más holisticas.
Més anglès. Més ortografía. Que els projectes tenguin una data final perque no s'allarguin en el 
temps.



Manteniment de ses instal•lacions, persona de neteja extra per a ses parts exteriors i millora 
d’escola matinera (jocs, llibres, ...).
Un pati més gran amb molts d'arbres, un ratio més petit a les aules
M agradaria que es dugués a terme el projecte de ceipieso
no trobo res a faltar
Millores en mates, castella i ingles. Fer models d'examens pels mes grans (encara q se li canvii el 
mot "examen" si no es considera apropiat)
Neteja, organització , informació
Trabajaría de una forma más rigurosa con los alumnos con dificultades, introduciría la perspectiva 
de género y no me cerraría a métodos de enseñanza que pueden resultar beneficios para los 
alumnos aunque se alejen de la metodología adquirida optando por un sistema flexible.
L’ús del català entre l’alumnat, un projecte lingüístic potent per fer possible el català como llengua 
vehicular de la comunitat educativa, més coordinació entre els tutors
1)més obertura als suggeriments 2)l'espai exterior més verd, més arbres, alguns llocs per seure, 
espais d'educació i connexió al pati 3)individualitzar l'ensenyament per cada nin. Segons e que jo 
vaig entendre, aquesta metodologia era molt inclusiva i no feia falta fer adaptacions, pero a la 
realitat no és així. Cada nin és diferent i tenen habilitats diferents (o diferents intel·ligències, 
com ara se'n parla) i se'ls ha de conduir a descobrir-les i ampliar-les.
Evolucio dels nins informacio capa es pares, marca els temaris per part de l'escola i reforç en 
ortografia
Los profesores fuesen todos en la misma línea,más tiempo juego, comedor en misma linea
METODO DE ESTUDIO, MAYOR EXIGENCIA Y CAPACIDAD DE TRABAJO
Obligatorietat Que imprimeixi un poc més d’Ordre Claretat en els objectius 
Infraestructura, comunicacion
Un menjador ecològic,prolongació a educación secundąria en el poble, rátios més baixes
Organització, guiatge pels infants, van massa a lloure i de vegades es perden. Acotar mes els 
temps per acabar les feines, allargan molt els projectes, inclús els abandonen. Trob que falta 
compromís per part dels nins.
Millor acompanyament emocional.Ja es fa,però crec que encara ho ha feina per fer. Crec que a 
l'escola li costa reconéixer "dificultats" en els alumnes i q això pot dificultar acompanyar-los 
d'una manera més adequada a la seva necessitat.No es tracta d'etiquetar sinó de veure i 
reconéixer funcionaments diferents que de vegades necessiten un apropament diferent al nen. Per
algun motiu molts pares no ens sentim del tot convidats a l'escola tot i que es verbalitzi el 
contrari.Potser s'hauria de trobar una manera de fer fluir la comunicació entre pares i mestres 
per tal d'aconseguir una relació relaxada i de confiança real entre ambdues parts. Necessitem 
escoltar i repensar,redefinir,retrobar...escoltar sense rebre les altres opinions com una agressió 
cap al que fem,tant pares com mestres. M'agradaria que els nens tinguéssin més opció de treballar
de forma manipulativa,per exemple en les matemàtiques,sense forçar ritmes i consolidant bé els 
fonaments.
Millorar la supervisió/seguretat dels materials del pati (es poden observar fustes amb tatxes, 
astelles, etc.), millorar la comunicació/informació respecte al projecte educatiu del centre,
Treballar més per l'integració de tots els alumnes, major us i aprofitament de l'espai verd i 
extintors suficients ja que el dipósit d'aigua està inutilitzat.



Està molt bé utilitzar aquesta metodologia però els continguts del currículum s'han d'assolir. Dur 
a terme aquesta metodologia necessita un esforç organitzatiu i de feina per part dels mestres q 
en alguns casos no es veu. Segons com sigui pot ser un centre on venir per relaxar-se i deixar-se 
dur en el dia a dia. Crec que s'hauria de veure tot perfectament estructurat per donar certa 
seguretat a les famílies
Poder cambiar els nins anualment, els exteriors i la direcció
cambios de aula niños anualmente, los exteriores, competencia en el currículum
Millorar destreses en llengua estrangera.
- Trob a faltar la equiparació en cuant a continguts amb les altres escoles. No perque els trobi 
necesaris si no per que trob que pot ser una barrera de cara a la futura incorporació al grau 
educatiu següent - SI fos possible, posaria una atenció molt més individualitzada pels nins/es, que 
poguessin expresar-se sempre tenint algú que els escolti amb atenció..
No Ho sé
Lenguaje, matemáticas, idiomas
Millors intal.lacions. Un professorat q estigui durant més anys a l’escola. Més seguretat a les 
infraestructures. Hi ha claus al pati i la direcció encara no les ha llevat 
Lenguaje, matemáticas e idiomas. Cumplir horario acceso al centro.
Temps i espai per a fer la migdiada de forma rutinària pels més petits, els de tres anys o menys no
s’han d’avesar a no fer-la, la necessiten i amb els mesos deixaran de necessitar-la Ja que no puc 
tenir ni la quarta part de vacances que tenen els infants i que tenen molts dies lliures a més de les 
vacances en si i que no donam a l’abast ni entre els dos, pare i mare, ni amb ajuda de cangurs i 
padrins si hi són, idò que no tenguessin tants dies lliures a mitjant curs al manco. M’agradaria que 
l’horari amb els seus referents habitual fos més extens, es impossible tenir una feina normal i 
compaginar-ho amb els horaris de l’escola
Por ahora ninguna.
Creo que la resolución de problemas es una asignatura pendiente ya que hay cosas que se llevan 
arrastrando tiempo y creo que desde el centro se toleran cosas que son totalmente opuestas a la 
política de la escuela como es el caso de la monitora del autobús, el estado de los autobuses 
escolares. Un plan de formación de primeros auxilios para docentes e infantes. 
Al profesor de educación física. Encuentro que Faltan muchiiiisimas horas de esta asignatura, la 
cual es Vital en las primeras etapas de desarrollo. Faltan taquillas y duchas. Falta una buena sala 
multimedia donde desarrollar y tocar las nuevas tecnologías. Sería maravilloso LA AMPLIACIÓN 
DE DOS CURSOS MÁS ANTES DE LA ENTRADA AL INSTITUTO. 
Ens agrada aquest model d'escola. Potser ampliar alguns recursos de suport quan els nins tenen 
alguna dificultat d'aprenentatge.
Que tothom s’impliqués igual i que no depengui del mestre que et toca Que els desdoblaments es 
fessin pensant amb els nins. Que els mestres no es fessin els grups per ells. Que les famílies 
fossin ben rebudes a les classes
El nivel académico es nefasto. Los profesores son incapaces de marcar límites a los niños y no se 
hacen cargo de lo que supone que ahora vayan a un instituto
Que les famílies participin Que facin ESO a Puigpunyent Que els mestres defensin la cultura 
mallorquina
Mas horas de ingles y de mejor calidad, mas actividades artísticas y expresión corporal.
Sincerament no camviaria res, com a mare estic molt satisfeta.



Mejoras en el patio ..
Que las monitoras del comedor tengan una formacion hacia el trato respetuoso 
1 me gustaría (y puede que ya sea asi) que todo el equipo docente este convencido con la educación 
emocional y el cambio realizado. 2 la hora del comedor tambien fuese un momento respetuoso con 
el niño. No solo es el silencio, Por ej. No importa que para probar un plato se tengan que comer 4 
cucharadas. 
Que entengui les famílies com un element clau, que hi hagi mes mestres implicats realment amb la 
metodologia (veritablement), que sigui ecològica
Milloraria la comunicació. Exercir un major control sobre el comportament de l’alumne. I 
fomentaria més l’escriptura a infantil
No trobo a faltar ni canviaria. Potser intensificaria una mica (carta del reis mags ? ﾘ゚ﾂ?): * 
educació en igualtat de gènere a mestres per modelar els/les alumnes * educació emocional. 
Tractar al nin com a persona integra (com a una botella plena que té la seva pròpia missió i no 
botella a haver d'omplir per part de l'adult/mestre) * actitud de cooperació versus competitivitat 
en ed. Física i tots els àmbits però en especial en ed. Física pq crec que hi ha força cultura de 
futbol i per contrarrestar 
Transparencia Apima, profesorado que no educa en emociones (nuevos o sustitutos o algún 
antiguo), evitar mezclar política o ideales políticos con la educación
-Més informació i comunicació -Més unitat per part del professorat pel que fa a la línea 
metodològica -El moment del pati. Pens que l’acompanyament que es fa durant aquest moment 
s’hauria de replantejar.
Milloraria la comunicació amb les famílies. Educació emocional. 
Supervisió, suport i orientació
El sistema educatiu , control de polls i disciplina



Què creus que li falta a l'escola per a què les famílies la sentin com a la seva 
comunitat?
73 respuestas

Nada
Res
Tal vez más comunicación.
Crec que es una escola oberta, se que hi ha familias que prticuparien més però com jo no som 
d,aquesta opinio me pareix molt be. El classdojo ha estat una millora, a lo millor mes formacio 
sobre la metodología o viure una diada de com ho fan els nins perque tots els pares entenguessim 
millor
De vegades costa un poc demanar dubtes a les reunions per por a que els professors s'ho prenguin 
malament. La sensació és que, de vegades, se senten jutjats i això fa que costi formar comunitat 
(falta de confiança).
Quisas más actividades donde los padres se puedan involucrar e interactuar con el resto de los 
padres así como el día de reparar cosas en la escuela...
Nada. Bueno,(más colaboración de las familias?)
No crec q li falta res. Nosaltres acabem d arribar i en sentim molt agust
Ajustar los horarios para poder asistir a las charlas informáticas y así poder participar en la 
comunodad
Res, tenim molta llibertat
Més jornades compartides, comissions mixtes mestres-families
Més comunicació y més activitats on les famílies puguin participar
Que escoltin més a les famílies d'aquí.
Lo más importante creo es que cuando las familias expresen inquietudes o sugerencias se les tenga
en cuenta de forma real y se comuniquen mejoras. La convocatoria a formar parte de las 
comisiones debería salir del claustro y así crear espacios de reflexión. Podría existir una figura de
un padre/madre por aula y por trimestre que pueda coordinar junto al tutor actividades juntos. 
+fotografies, més informació, més deures en comú
Mes colaboracio familiar.
Reunions periodiques
Més informacio.
Reglamentar el día de participación de los padres...
No ho sé
Més comunicació.
Tal vegada organitzar més trobades, tallers...
Me pareix que ens inclouen en tot, no falta res, la gent s'implica en la mesura que pot
res
La comunicacio ha millorat pero encara falla, depen molt del mestre que toqui
Crea un circuit amb opinions i propostes
Creo que la escuela se tiene que alejar del pensamiento que tiene la verdad absoluta y aceptar las 
críticas.
Trob que els falta temps a les famílies per passar més temps a l’escola.



Davant una metodologia que no coneixem tot és un acte de fe i un dubte constant, malgrat estiguis
d'acord amb el canvi. No n 'hi ha prou en que vinguen a veure com ho feu, de fet moltes vegades 
això no tranquilitza, perquè es veu desorganització, veig la poca motivació dels nins que sembla que
passin l 'estona. Tinc clar que no és així i que aprenen, però la primera impressió és aquesta. Com a 
pares necessitem entendre què i com aprenen, això moltes vegades està vehiculitzat a través del 
Class Dojo, però depèn de si el professor ho fa servir o no. Sóc conscient que es fan activitats per
mostrar-ho , però a la pràctica... Segurament una participació més activa en l 'ensenyament 
ajudaria a sentir l 'escola com a seva (tenint en comte que la feina dels pares és una altra i la 
disposició del temps és limitada). És molt bona idea la llista d'experts o habilitats, i també podria 
ajudar que els nins tinguin algun treball a casa per poder participar i/o veure -ho els pares amb 
altres nins o sols. Això s'ha de dir que també ha canviat amb els comtes de mail que tenen i podem 
veure algunes feines. Crec que podria ajudar a motivar també als nins i als pares.
Un poco más de incapie en la parte emocional
COMUNICACION BILINGUE, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ACADEMICAS CON 
IMPLICACION DE LOS PADRES.
Fer que la informació referent a ça seva participació sigui més explícita 
Mas comunicacion con los padres
Horaris compatibles i projectes elaborats i executats per mares i pares amb projecció educativa
Temps
La informació ha de fluir més en les dues direccions.No només els pares hem de demanar parlar 
amb els mestres,i no només els mestres s'han de comunicar amb nosaltres quan passa alguna cosa 
greu o a final de curs.Crec que s'ha de parlar més,de forma haitual,perquè no és possible que un 
mestre no tingui res a dir d'un nen als seus pares. Un espai de comunitat on estar,on creuar-se i 
trobar-se podria ajudar també.
Comunicació i informació de tots els possibles espais de participació de les famílies dins la 
comunitat educativa.
Rés.
Que no se posin a la defensiva cada vegada que feim constar alguna cosa que creim que no funciona
o que és millorable
Un professorat obert i competen
Un profesorado abierto y competente
Mes informació i mes formació per els Alumnes .
No trobo a faltar res.
Mes informació i mes formació per els Alumnes
Implicar a es famílies en totes les activitats: excursions, projectes, dinar del menjador, 
escoleta....
No es necesario
Més transparència i comunicació. Sabem les coses quan ja han passat mai abans
No es necesario
És difícil sentir-se o participar mes en la comunitat si tens una jornada laboral de 40 hores i mes 
fills amb als que tens ganes de passar mes temps però no justament a l’escola. Crec que no cal res 
més que disposar de més temps per a poder participar més i amb més ganes, però quan n’hi ha poc 
acabes prioritzant poder dinar ni que sigui a mitja tarda i estar amb la família i/o a casa. Es la 
meva opinió personal en el meu cas particular



No puedo opinar
Favorecer actividades de ocio entre la familia y la escuela
Desarrollar más talleres si cabe, en detrimento del lamentable programa educativo que dicta la 
conselleria.
Crec que l'escola és prou oberta, sobretot a infantil. Familiarment ens falta disponibilitat horària 
per implicar-nos-hi més.
Que els que diuen sigui de veres per tots
No es una de las cosas a las que doy importancia en un colegio
Que el que diuen que es fa sigui de veres. De deixar entrar els pares Que s’impliquin amb el poble i
amb els nins 
Mas escucha en las críticas constructivas. Mucho.corporativismo entre profesorado que a veces 
impide un dialogo neutro
A lo millor un poc més de informació en general i més sovint.
Les families ja la sentin com la seva comunitat, en la meva opinió
En los proyectos que hacen los niños nos gustaría información de cómo desarrollaron los niños la 
información.........para hacer proyecto.
Fer mes trobades Ajudar a l'escola
Se pueden organizar mas actividades que participen padres y profesores. También fomentar que 
haya talleres hechos por padres
Que hi hagi mecanismes de debat, assemblees. Que rebi les crítiques volent millorar i que formem 
part de l’organitzacio De l’escola. Que estiguem a les comissions.
Que expliquin millor què fan i per què
-Presència de pares a diari dins i fora les aules sigui el teu fill o no (activitats o tasques estipulada
dins l'horari - més peticions de tasques, activitats, apprtacions, col. Laboració dels pares
A veces pensar como padres, información, empatía
-Pens que no tenim prou espais on ens poguem sentir amb la llibertat de plantetjar dubtes i 
preocupacions. No temes puntuals del notre fill si no temes d’escola. Trob a faltal aquest espai de 
comunicació on poguem plantejar les nostres inquietuds sense que l’escola ho senti com una crítica 
o atac. Un espai, que al final no deixa de ser un canal d’aprenentatge i intercanvi entre mestres i 
famílies.
Obrir-se més a les famílies i al poble. Tenir en compte que no tots els pares tenim els mateixos 
horaris que els mestres.
Comunicació de veritat, moltíssima més empatia amb els que ens ha costat adaptar-nos a la nova 
metodologia i escolta activa per part d’algunes persones de la comunitat
Veure l’escola con una escola



Ara que s'acosta el seu canvi... Quines 3 coses valores de l'actual equip 
directiu?
73 respuestas

Res
Conseguir que el colegio sea un ejemplo a seguir, el entusiasmo para que salga todo bien y el 
acercamiento que siempre se intenta por conseguir que sea una comunidad.
Col,laboracio, propers, participatius
Que hi siguin amb el nins dia a dia, no només fent activitats de direcció.
Soy nueva y por ahora solo puedo decir que estoy muy agradecida por todo el apoyo que he 
recibido
Valoro la cercanía, la implicación, la transparencia, la sensibilidad. Valoro el trabajo,la inquietud, el 
no conformarse con hacer un trabajo excelente y querer siempre más
Respeto, trato agradable y sepa gestionar con Conselleria
Su empuje,fortaleza y constancia por apostar por este sistema educativo.Gracias!
El treball amb els nins, els coneixen molt be. L acollida a les families. Haver aconseguit ser l escola
el centre neuralgic del poble.
Son muy de andar por casa y eso lo hace muy familiar, están siempre a la vista y presentes en el 
colegio, respetan a los niños y los observan
Per jo tot molt bé
La bona predisposició cap a les famílies. El paradigma educatiu que ha transferit a l'escola. El 
contacte amb els infants i la quotidianitat del dia a dia a l'escola. Gràcies!
Propers
Hi ha hagut massa canvis dins l'equip, excepte de la direcció. No la puc valorar.
Siempre están disponibles. Empatía y respeto a las familias. Ejemplares en la relación y respeto a 
los niños y niñas.
Actual, no canvia? No entenc. Deman lo mateix que al futur
Responsable, instruit, familiar
Compromiso Las ganas de mejorar constante El diálogo
Implicació, esforç integració comunitat
Implicacio, accessibilitat i seriedad
-La mirada consciente de la totalidad del niño en si. -La metodología por la que trabajan, 
anteponiendo que la base de un aprendizaje de calidad, empieza cuidando la parte emocional. -Como
plasma en el día a día intentando transmitirlo.a los profesores, que el niño es el protagonista 
intentando un acompañamiento respetando los ritmos del niño 
Proximitat. Colaboradors 
Proper, compromés i cordial.
El respecte cap al alumnat, la llibertat que tenen els nins a l'hora de poder triar quina activitat 
volen fer, el procès d'aprenentatge des de la motivació del fer coses
Les ganes, la il.lusió i la confiança en el que fan
implicació, saber escoltar
Predisposicio, escolta i cura dels infants
No he vist diferencia



Cercanía, accesibilidad y capacidad de diálogo.
Bona disposició, la part humana i la cacitat de feina que han tengut.
Valentia per al canvi, ganes per millorar, proximitat
Lo.que mes ens a agradat es el tracte huma, personal i proper que ha tingut amb es nostre fill
Mucho!!! Deseo que todo el trabajo realizado no se pierda nunca,
1. La apuesta por una formación -pedagogica que rompe con el modelo tradicional 2.Cercania que se 
quiere transmitir entre los alumnos , y entre el profesorado y el alumnado. 3. Amor y respeto por 
naturaleza
Que és proper L’energia i motivació per millorar Que ens obre les portes als pares
Cercanos y atentos
Han estat implicats,accessibles i perseverants
Implicació, il.lusió, ganes de millorar.
L'equip actual ha fet moltes passes,tant el d'aquest any com el dels dareers any.Cada any hi ha 
alguna cosa que millora a l'escola.Es un equip que mira,revisa i es reescriu.
Les ganes d'innovar, la creativitat i el compromís amb un model educatiu més adaptat a les 
necessitata de l'alumnat
Molt bona comunicació i accesibilitat, actualizatció i millora constant i bona predisposició.
Tenen moltíssim a millorar
Que tenim sa sort de comptar amb una molt bona tutora.
Trobo que fan una Bona gestió en tots els aspectes.
Que tenim sa sort de comptar amb una molt bona tutora,els professors han estat molt bons.
-La familiaritat -La confiança -La eficacia
Proper, obert, escolta
Dedicación, interés, trabajo
Proximitat algunes vegades xq ens coneixem tots
Dedicación, interés y trabajo
No els conec gaire, no puc opinar més que estam molt contents amb aquesta escola
No lo conozco lo suficiente como para dar mi opinión.
Me gusta la cercanía y la participación en los proyectos. Me gusta la apuesta que han hecho por 
este tipo de metodología educativa. Su entusiasmo.
Cercanía Gusto por los peques y la educación. Muy buen rollo. (grandes personas)
Valentia i decisió per impulsar canvis.
Que en Joan coneix el poble Que en Joan es amable Que en Joan sempre participa de lo que es fa 
a l’escola 
Nada
Que en Joan es de Puigpunyent Que en Joan sempre s’esforça per trobar solucions. I accepta les 
demandes. Que en Joan aconsegueix coses perquè no es rendeix i ha tingut algun equip amb 
empenta i amb força i participatiu en el que es proposava.
Amabilidad, coraje ante imprevistos, tolerancia con " forasteros".
No he tingut molt de tracte però sa sensació sempre ha estat bona, tenen ganes de fer ses coses 
bé i és nota.
Amabilitat Sempre a punt I disposat a ajudar Coratge per set diferent



El interés por hacer bien el proyecto de enseñanza.
Agradables Atentos Con ganas de un metodo apto para los niñ@s de hoy
1 Que han hecho un gran esfuerzo por cambiar el sistema educativo del centro y con una constante
formación y actualización. 2 Son sumamente respetuosos y con escucha activa hacia padres y 
niños. 3 Que se analiza la situacion diariamente y se proponen cambios con la finalidad de mejorar, 
todo pensado en la educación y bienestar de los niños
Que en Joan coneix molt be el poble, es proper amb les famílies i sempre hi es, a les trobades i al 
que fa l’escola
Que està molt obert al canvi. La capacitat de dur a terme un projecte innovador. I que treballa la 
vinculació al medi
* Actitud accessibilitat, humiltat, consideració dels pares respectuosa * Entrega professional i 
personal amb intervencions ràpides davant problemes *Aposta valenta pel canvi de metodologia 
No se han presentado. No han explicado ningún proyecto o no lo hemos recibido.
-La valentia de liderar i tirar endavant un procés de canvi com el que ha fet. -Que hagi estat un 
equip directiu de portes obertes. -La confiança.
Ha sabut apostar per la innovació pedagògica però encara hi ha més recorregut per fer.
Accessibilitat i volem donar-lis les gràcies per les xerrades amb experts
No ho se



Ara que s'acosta el seu canvi... Quines 3 coses demanaries al futur equip 
directiu?
73 respuestas

Conseguir que sea un colegio e instituto. Que los profesores se formen constantemente y si 
depende de dirección que no se realicen tanto cambio de profesores
Que tots l,escola sigui una pinya, un equip mezclar entre mestres antics i nous
Més possibilitat de diàleg amb les famílies. Més cohesió de metodologia de tots els mestres.
Que sigan con la misma pasión por hacer las cosas con el corazón y sentido comun
Que siguiera con el trabajo realizado con las mismas inquietudes y se esforzara aportar más sin 
tocar todo lo bueno que se a echo hasta el momento
Que este Bel, Pablo y/o Marga
Que sigan así.Y que añadan más castellano y más inglés ?Para que nuestros hijos salgan preparados 
para ir por el mundo, pudiéndose comunicar con la gente.
Que es mantingues la feina que s esta fent
Que mantenga la línea familiar, que se preocupen por cada un de los niños y que respeten su 
identidad y ritmos de aprendizaje
Quan es comença la comunitat de grans corregir l'escritura els nins.
Que mantingui el paradigma educatiu. Que s'esforci a incloure les famílies a l'escola. Que lluiti per
afegir el primer cicle de l'educació secundària.
Responsabilitat, interés per aprende continuament sobre la metodologia, implicació amb alumnes i 
les seves necessitats
Motivació i ganes de fer coses ben fetes.
A veces menos es más, reflexionar sobre lo realmente importante. Coherencia entre ciclos y 
maestros. Compromiso con velar que el proyecto educativo actual es una REALIDAD para Todos los
niños y niñas, ayudando a los maestros y maestras que necesiten integrarlo en el día a día.
Més mestres, més educació personalitzada, més formació academica
Que segueixen.
El mismo tipo de compromiso
Anglès i digitalitzacio
El mateix
- Sobre todo que valore, el aprendizaje intelectual desde el hacer, el construir y el propio darse 
cuenta, creando el niño sus propios esquemas cognitivos, y no por repetición, presión, y 
memorización. -El mismo proyecto educativo. - Mirada Holistica. -Personas formadas en 
acompañamientos respetuosos, valorando ritmo niño (Formación educación viva, alternativa, 
Holistica) 
Capacitat per analitzar la realitat de cada grup d'aula i modificar-los si fa falta i és possible. 
Capacitat crítica. Empatia
Compromís, profesionalitat i eficiència.
Mantenir la base de l'actual metodología, mantenir el bon equip de mestres cohesionat i mantenir 
la mirada cap a l'infant de respecte i autonomia del seu aprenenentage
Que continuassin amb la mateixa metodologia i il.lusió i que confiassin en el ceipieso
lluitar per la ampliació del centre



Millores en competencies basiques, en els grans petita adaptacio del q es trobaran a IES, millora 
en el tractaments dels nins amb nese
Que ho facin lo millor possible, ja que es el futur
Que sea un equipo flexible, cercano y transparente.
Bona disposició, professionalitat amb la feina i capacitat per liderar i coordinar el nou projecte 
educatiu amb tot el claustre a favor.
-Preguntar als nins com veuen ells l'escola , que els agrada i que no ( si no ho heu fet ja) Alguns 
nins s'avorreixen, ho veuen tot iguial, no es motiven tot sols ( tant de bo!) -Suggeriments: fons 
documental de treballs d'altres nins, menús de treballs amb suggerències per consultar per tenir 
exemples, guions que podrien seguir per completar un treball, estructurar més les exposicions (hi 
ha nins que farien més preguntes...valorar com fer-ho), apadrinament entre ells, treballs acotats 
en el temps 
Multa comunicacio, esta molt aprop dels nins que es sentin recolçats i lluita per amplia s'escola
Más arte libre, que sigan en la misma línea, y maduración del proyecto
1. Mayor rigor académico y exigencia hacia el alumnado 2.La cumplimentacion de planes de estudio 
que sean acordes con lo que se van a encontrar y lo que van a afrontar en educación secundaria 3. 
La comunicación continua y personalizada acerca de los méritos , deméritos , aspectos positivos y 
negativos de los niños , sin necesidad de requerirlo.
Que estiguin sempre actualitzats Que mantenguin les 3 coses que ens agradaven de l’altre equip 
Que intentin mantenir-se ben avinguts per poder dur a terme les seves funcions amb motivació
Mas comunicacion, mas antelacion de las acividades y comunicacion de la evolucion del niño
Coherėncia, creativitat i diàleg fluid amb pares i mares
Receptividad a escoltar possibles demandes, expossar mes clarament els avanços curriculars dels 
alumnes, saber de qualque manera a quin nivell estan. Podría ajudar a tenir mes confiança en el 
nout metode.
Escolta activa,més sensibilitat amb el treball emocional amb els nens,més comunicació.
La continuitat amb el projecte actual, així com una visió crítica del mateix, que permeti que aquest
pugui evolucionar si és necessari. Que es garanyeixi un adequat assoliment de les competències 
claus així com dels continguts curriculars necessaris per assolir estudis posteriors.
Molt bona comunicació i accesibilitat, actualizatció i millora constant i bona predisposició.
Escoltar i no posar-se sempre a la defensiva, més feina i que els nins surtin de l'escola amb els 
mínims curriculars (que no s'assoleixen fins ara)
Possa com a norma que cada any canviïn els nins d'aules
Un cambio entre alumnos anual, para que no se acomoden en la convivencia y no sufran el apego.
Jo demanaria que les preparasin per el pas cap l'institut, mes formació
Seguir en la mateixos línia.
Jo demanaria que les preparasin per el pas cap l'institut, mes formació.
--Confiança -Familiaritat -Eficacia
Lo mateix
+ Dedicación, + interés, + trabajo
Més transparència a les gestions. Més comunicació per a les famílies Tornar a tenir 3 cops les 
notes dels nostres filla i no només dues
+Dedicación,+interés y +trabajo



Que intentin aconseguir que l’escola duri al manco fins a 2n d’esput inque segueixin amb els 
sistema actual d’infantil que mos agrada molt, desconeixem el de primària
Compromiso educativo y adecuado a los niños. Información cercana a las familias. Profesionalidad y
motivación para no dejar de tener ilusión. 
Que se trabaje para que se consiga instalar en el centro la ESO. Que se cuide el tema de la 
masificación por aulas. Que se dé más importancia y más asisnaturas en inglés.
Transparencia y cercanía. El gusto y valentía para afrontar retos aunque en un principio vayan en 
contra de lo establecido y lo que dictan los políticos.
Seguir en la mateixa línia de centre, apostant per la innovació i fent que els nins siguin els 
protagonistes.
Que vulguin que tots els mestres ho facin com diuen. Que facin coses per fer participar les 
famílies. Comunitat Que s’interessin per el poble, per posar secundària i més coses.
Se prepara a los niños para
Que siguin forts per continuar Que siguin del poble, o qualcún Que sempre hi siguin per participar 
representant els mestres i no faltin a l’escola.
Ms flexibilidad y tolerancia con.la gente que no ha nacido en el pueblo, humildad y espiritu de 
autocrítica.
Que se segueixi sa mateixa línea com fins ara. I motivació i ganes de escoltar en és pares.
Les mateixes coses
Reforzar el inglés.
Que siguen las misma linia Respetuosos 
1 que no retroceda en el camino ya andado en el metodo educativo 2 que organicen mas cursos de 
educacion emocional 3 que sean accesibles y sigan promoviendo la escuela como una comunidad
Que mantengui el que aporta en Joan, que l’equip tambe sàpiga defensar lo que feis en les reunions,
que participin del que proposen i que siguin dels mestres que ho fan bé
Que mantenguin la vinculació de l’escola amb el poble, intentin dinamitzar lingüísticament el centre
i que segueixin desenvolupant la línia educativa actual
Sobretot continuar amb el canvi metodologic i l'actitud cap a l'alumne (persona integra) i famílies 
com a comunitat
Seguí la línea que se ha implantado. Formación al profesorado. Información.
-Que segueixi treballant i innovant en aquesta línea metodològica de mirada i respecte cap a 
l’infant. Que no ens conformem amb el que tenim. L’educació ha de ser una cosa viva. -Que inclogui 
les famílies dins el projecte d’escola i creï eines i canals de participació perquè les famílies ens 
poguem sentir part de l’escola. -Que deixi oberta la possibilitat a un institut/escola.
Que el projecte educatiu sigui continuista i sàpiguen ser més constructius amb les crítiques que 
puguem fer els pares.
Més control, suport i orientació als alumnes i voler crear realment una comunitat educativa on 
totes les opinions i opcions siguin escoltades i benvingudes per igual.
No ho se



Defineix el centre en una paraula
73 respuestas

Comunitat
Familiar
Innovador
Magnífico
Familia
Un luxe
Involucrarse
Generador de ideas
Cercano
Fantastic
Tribu
Llibertat
Caos
Vida.
Alternatiu
Natural.
Dialogo
Innovacio
Pionero
Aprenentatge
Creatiu
Educació activa!!!
Màgic
familiar
Original
Familiar.
il·lusió en millorar (són 3 paraules...gràcies)
Llibertat
Exito
happy
Respecte
Motivador
Il.lusionant
Innovador

De ment oberta.
Innovació
Implicada.
De moment és un "voler ser" però sense arribar
Querer i no poder
No llegan a las espectativas deseadas por falta 
de experiencia
Bàsic.
Innovador.
Basic
Super-herois
Neofito
Diferent
Neófito.
Respectuós
Futuro.
Entusiasmo
Valiente
Humà.
Un oasi, delicat
Inadecuado
Penja de pocs fils
Hogar.
CIVIC
Endavant
Ideal!
Genial
Armonía
Bona escola però amb pocs pilars
Acollidor
Escola de qualitat
Futuro
Viu
Desorganització
No ho se



 



 

 

 




