
 

Benvolgudes famílies i alumnes de l’Escola Pia de Balaguer, 

Com cada any Escola Pia Catalunya inicia el procés d’enquestes de satisfacció que ens 

ha de permetre analitzar i avaluar les nostres escoles des de diferents àmbits (educatiu, 

pedagògic, organitzatiu, de recursos humans, comunicació, tutoria, etc.), i així anar avançant en 

el procés implantació del sistema de qualitat. És obvi que una de les millors maneres d’avaluar i 

proposar accions de millora per a qualsevol organització és a partir de l’opinió i el grau de 

satisfacció dels usuaris dels nostres serveis. 

És per això que iniciem de nou la campanya d’enquestes adreçades a famílies i alumnes 

que ens han de permetre recopilar tota aquella informació que sigui rellevant de cara a 

implementar accions de millora. 

Com l’any passat, passarem tres tipus d’enquestes, totes en format on-line: 

1. Adreçada a les famílies sobre aspectes generals de l’escola. 

2. Adreçada als alumnes de 5è de Primària a 4t d’ESO sobre aspectes generals de l’escola. 

3. Adreçada als alumnes 5è de Primària a 4t d’ESO sobre els docents. 

 

D’enquestes adreçades a les famílies se n’haurà de fer 1 per família i per cada fill/a (en cas 

de pares separats les podran fer cadascú), tenint cura de marcar clarament el curs concret de 

cada fill/a. No oblideu prémer el botó “enviar” un cop acabada l’enquesta. Les enquestes estaran 

operatives fins el dia 29 de juny. 

Per fer l’enquesta podeu clicar directament o copiar aquest enllaç al vostre explorador i fer-

la on-line. Per aquelles famílies que no disposin habitualment de connexió a internet, l’escola 

ofereix l’ordinador de porteria per a que les puguin fer. Per nosaltres és molt important disposar 

del màxim de dades, per això us demanem si us plau que contesteu l’enquesta. 

https://goo.gl/BEAbtx 

 

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Atentament, 

Josep Muntada 

Director. 

https://goo.gl/BEAbtx

