ANÀLISI D’OPINIÓ
DELS USUARIS
DE L’ESCOLA PER A INFANTS
DE L’HOSPITAL DE LA STA. CREU I ST. PAU

1 INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE
Des del setembre de 1991 existeix l'escola per a Infants al Servei de Pediatria en el nostre
Centre Hospitalari i en els primers tres anys ha atès a 447 infants durant un nombre de 550
hospitalitzacions.
Creiem que és un moment oportú per conèixer el grau de satisfacció, tant per part dels
infants com de llurs pares, d'aquesta atenció rebuda.
També es demana al personal del Servei de Pediatria per la lògica relació entre aquests
professionals i l'escola.
La finalitat és conèixer, doncs, aquesta valoració i així sabent allò que és satisfactori i les
mancances que hi ha hagut, variar el què calgui a fi i efecte de beneficiar més als infants que
anirem atenent en un futur.
Cal tenir present que l'atenció educativa que es pot oferir a cada centre hospitalari és
diferent. Cada Hospital té unes característiques diferents, tant pel tipus de patologies que
atén, com per edats, horaris, tipus d'atencions, etc.
Les altres escoles d'àmbit hospitalari de Catalunya, i no en tenim coneixement de que cap
de les altres de la resta de l'Estat, han fet mai un qüestionari d'aquest tipus. Es per això que
no s'ha fet cap mena d'adaptació, (s'han consultat qüestionaris d'avaluació de centres
docents però en poc s'ajusten a la nostra realitat i al tipus de dades que volíem recollir) el
projecte que es presenta es fruit de l'experiència viscuda, per una de les mestres, al llarg
d'aquests tres anys.
Es compta amb l'assessorament del Programa de Qualitat i del Servei d'Atenció a l'Usuari
del nostre Centre Hospitalari.
Veiem la necessitat de remarcar una realitat prou important per a nosaltres: volem recollir
també l'opinió dels pares que han patit la mort del seu fill.
Malgrat els sentiments que podem tornar a desvetllar en aquestes persones, creiem que
saber com han viscut la presència de les mestres pot aportar noves dades i conductes a
seguir en altres casos en els que pensem ens hi trobarem.
Cal tenir present que les mestres han tingut un contacte molt personal amb aquests pares
i que, sovint, la relació no s'ha trencat un cop el nen ens ha abandonat.
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El que més reforça el fet d'arribar a aquesta població és que, malgrat que cada infant és
diferent, les respostes d'aquests pares poden ajudar a atendre millor a infants en fase
terminal. Cal tenir present que hi ha molt poca experiència des de la vessant educativa en
aquest camp.

2 OBJECTIUS
Els objectius que volem aconseguir amb aquests qüestionaris és tenir informació sobre
els aspectes següents:
A Grau d'acceptació de l'escola a l'hospital i de la nostra en concret
B Valoració de la tasca que realitzà, el nen, al nostre centre
C Valoració de les relacions personals establertes amb companys i mestres
D Valoració que feu el mestre de la seva escola d'origen de la tasca realitzada a l'hospital
E Valoració d'aspectes específics de l'atenció educativa a l'hospital
F Valoració de la presència dels treballs dels infants en la sala d'hospitalització
G Conèixer possibles recursos i actituds envers els infants en estat terminal
H Valoració de les possibles interferències, positives i negatives, entre l'escola i la feina dels
professionals.

3 METODOLOGIA
S'ha dissenyat una enquesta de 39 preguntes, la majoria de les quals tenen una
estructuració dicotòmica.
Posteriorment s'han confeccionat 5 tipus de qüestionaris per a cinc tipus de poblacions
que tenen característiques diferents i són:
1

grup 1: Personal del Servei de Pediatria que es troba en contacte amb els infants
ingressats: metges, supervisores, infermeres, auxiliars, psiquiatra, psicòlogues i assistent
social. Hi ha 11 preguntes.

1 S’adjunta el qüestionari a l’annex 1
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2

grup 2: Infants que han passat per la nostra escola, independentment de la patologia i de la
durada de la seva assistència al nostre centre educatiu. Se'ls hi fan 13 preguntes.
3

grup 3: Pares a qui se'ls hi plantegen 24 qüestions.
4

grup 4: Pares dels nens difunts a l'hospital . Els hi fem arribar 19 preguntes.
5

grup 5: Pares dels nens difunts fora de l'hospital . Els hi lliurem 22 preguntes.
Es conserva un bloc comú de preguntes a tots els grups i un bloc específic per a cadascú.

3.A. PROCÉS
L'elaboració de l'enquesta la realitza Maria Urmeneta, mestra de l'escola, amb la
col⋅laboració de la Dra. Carina Abelló i de Núria LLuís del Servei de Programa de Qualitat i
de Virtudes Pacheco del Servei d'Atenció a l'Usuari, amb el recolzament del Dr. Cubells,
Director del Servei de Pediatria
La tramesa es fa amb la col⋅laboració de diversos serveis de l'hospital.
Els qüestionaris es reben a la Secretaria del Servei de Pediatria.
El buidat i les conclusions ho fan la mestra i el personal de Programa de Qualitat (esmentats
anteriorment).

3.B. TRAMESA
Prèvia consulta als metges sobre l'estat dels infants-alumnes de la nostra escola, es
tramet - per correu - a cada família dels nens que van ser alumnes de la nostra escola,
durant aquests tres anys, el qüestionari corresponent. Aquests es lliuren en català i castellà.
La tramesa per les famílies conté:
- la carta de presentació del contingut signada pel Dr. Cubells (Director del Servei de
Pediatria)
- el qüestionari pel nen
- el qüestionari pels pares
- un sobre, amb l'adreça i segell, per facilitar el retorn dels qüestionaris

2 S’adjunta el qüestionari a l’annex 2
3 S’adjunta el qüestionari a l’annex 3
4 S’adjunta el qüestionari a l’annex 4
5 S’adjunta el qüestionari a l’annex 5
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Pel personal del Servei de Pediatria:
- la carta, signada pel Dr. Cubells, amb la presentació del treball i una breu informació
sobre l'escola
- el qüestionari, el mateix per a tot el personal
- un sobre per lliurar la resposta
Les respostes són anònimes.

3.C. TEMPORALITZACIÓ (curs 1994/1995)
Des de la primavera del curs passat es comença a elaborar i redactar els qüestionaris.
Es finalitzen i són aprovats pel Director del Servei de Pediatria al setembre de 1994 i és quan
es fa la tramesa.
El 30 d'octubre és la data que es posa com a darrer dia per a lliurar les enquestes.
Al novembre i desembre es realitza el buidat dels qüestionaris.
Al llarg dels primers mesos de l'any s'elaboren les conclusions.

4 RESULTAT
4.A. TAXA DE RESPOSTES
Dels 118 qüestionaris que s'adrecen al personal del Servei de Pediatria, la taxa de respostes
és d'un 46% (n 54)
Als pares i als alumnes es trameten 386 qüestionaris. Responen el 33% (n 127)
Als pares dels nens difunts a l'hospital a qui se'ls adreça el qüestionari són 20, percentatge
de respostes: 60% (n 12)
A 11 famílies de nens difunts fora de l'hospital se'ls fa arribar el qüestionari, respostes: el
64% (n 7).
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4.B. RESULTATS DESCRIPTIUS
A GRAU D'ACCEPTACIÓ DE L'ESCOLA A L'HOSPITAL I DE LA NOSTRA EN CONCRET
Per conèixer aquest aspecte es formulen 9 preguntes (nos. 1, 3, 5, 11, 12, 23, 24, 32 i 33)
•

La totalitat de les persones, 100%, que contesten el qüestionari consideren que és bo
que l'hospital tingui una escola.
Als nens se'ls hi demanava el perquè els hi semblava bé que hi hagués l'escola.
Agrupem les respostes segons els aspectes: acadèmic: 65%, lúdic: 17%, psicològic:
17%, varis: 1%.
En els camps "memo" 27 nens fan esment de la importància de l'existència de l'escola,
expressen agraïment i valoren positivament els fruits que varen treure de venir a classe
amb nosaltres: oblidar la malaltia, fer amics,...
8 nens fan comentaris sobre la inconveniència de que es tanqués l'escola.

•

El total dels pares dels nens difunts i el 98% dels altres pares opinen que l'experiència de
venir a l'escola va ser positiva per al seu fill.
Els nens, a la vegada també responen positivament (98%) a aquesta qüestió. Només un
2% diuen que no els hi va agradar fer classe a l'hospital.
En l'apartat de les observacions 46 pares exposen la seva valoració positiva i/o
agraïment pel fet de que llurs fills poguessin anar a la nostra escola de l'hospital.
Els comentaris giren entorn del bon record de l'escola que ha influït en que el nen guardi
un bon record de l'hospital; valoren com a positiu l'escolarització a l'hospital perquè els
nens es senten més satisfets, els ajuda anímicament, els ajuda a mantenir una disciplina,
obliden el què pateixen fent-los-hi més suportable la malaltia, afavoreix la relació entre
els nens, fa que no es perdi el ritme del curs, no es perd l'hàbit del treball escolar tenint
tots els avantatges que comporta el fet de l'escolarització. Valoren també molt
favorablement l'aprenentatge humà que comporta l'escola a l'hospital.
Així mateix també expressen que deixen, quan són a l'escola, de ser pacients per
convertir-se en alumnes.

•

Pel 97% dels nens el record de l'escola es positiu, un 46% tenen un bon record i per un
51% el seu record és excel⋅lent. El 2% guarda un record regular i 1 nen té un record
dolent.
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•

El 95% dels infants no es van sentir obligats a venir a l'escola.
Del 5% restant, aquells que manifesten per part de qui es van veure obligats, 3 responen
que per les mestres, 2 pels pares i 1 per una companya d'habitació.

•

La totalitat dels pares dels nens difunts coincideixen en que van rebre una atenció
adequada per part de les mestres. De la resta dels pares el 97% també opinen en aquest
sentit.

•

A la qüestió sobre l'actitud de les mestres en quant a la disciplina, exigència i
coneixements, el 100% dels pares dels nens difunts ho consideren adequat en els 3
apartats.
De l'altre grup de pares un 88% consideren favorable el nivell d'exigència, el 92% el de
coneixements i el 93% el de disciplina.
D'altres aspectes que ells podien destacar es repeteixen els següents: afecte: 6, tracte:
4, amabilitat: 3, actitud de normalitat: 2. Hi ha una resposta de: interès, comprensives,
relació humana, acollida i desdramatitzar la malaltia.

• Un 4 % dels professionals, el 5% dels pares i el 18% dels pares dels nens que van morir a
l'hospital afirmen que van viure, directament o indirectament, algun problema amb el nen
ingressat pel fet d'anar a l'escola. Cap dels pares dels nens que moriren fora de l'hospital
va viure cap problema en aquest sentit.

B VALORACIÓ DE LA TASCA QUE REALITZÀ AL NOSTRE CENTRE
Es formulen 7 preguntes, quatre d'aquestes només s'adrecen als nens (números: 4, 6, 7, 8,
9, 16 i 17)
•

Els pares consideren que, a nivell de coneixements, el seu fill va sortir beneficiat en venir
a la nostra escola en un 83%. Un 78% indica que el nen va treballar segons el seu nivell.
Força pares manifesten, en l'apartat de les observacions, que el nen va ser poc temps a
la nostra escola com per poder dir que va adquirir coneixements nous.
Es valora més l'escolarització en si mateixa que els coneixements que es puguin adquirir.
Pares dels nens més grans, els qual han tingut com a companys a nens més petits,
plantegen que el nen no va treballar tant al seu nivell, malgrat això alguns exposen que
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ha estat una experiència humanament enriquidora pel seu fill el fet de compartir la classe
amb infants més petits.
També hi ha pares que expressen la dificultat que suposa pel professional atendre nens
de diferents nivells i a això plantegen la solució de fer classes per edats.
Hi ha qui valora l'esforç de les mestres per aconseguir atendre la diversitat dels alumnes
que hi ha a l'aula.
•

El 91% dels pares dels nens que van dur feina de la seva Escola, per fer a l'hospital,
consideren que la vam treballar adequadament.

•

Els nens opinen en un 75% que sí que van aprendre quelcom de nou a la nostra Escola i
que la feina va ser adequada un 100%, divertida un 98% i fàcil 97%.
Altres respostes que ells afegeixen són: interessant, maca i col⋅lectiva.

•

A un 39% dels nens els hi hauria agradat fer alguna cosa que no fèiem, aquells dies, a
classe.
Les respostes són força variades i les hem agrupades en els següents blocs: de caire
acadèmic 53%, de caire lúdic 39%, vessant psicològica 5% i altres 3%

•

El 98% dels alumnes consideren que van tenir prou material per fer el que havien de fer.

C VALORACIÓ DE LES RELACIONS PERSONALS ESTABLERTES AMB COMPANYS I MESTRES
Es feien 2 preguntes (la 10 i la 14) per valorar aquest aspecte.
•

El 99% dels nens contesten que van estar bé amb les mestres.

•

El 98% dels alumnes es van sentir a gust amb els companys que van tenir a la classe. És
el mateix percentatge que el dels pares que responen que la relació dels seu fill amb
altres nens de la classe va ser positiva. Els pares dels nens difunts responen
afirmativament en un 100%.

D VALORACIÓ QUE FEU EL MESTRE DE LA SEVA ESCOLA D'ORIGEN DE LA TASCA REALITZADA
A L'HOSPITAL
Es formulen 2 qüestions (13 i 18), una als pares i una altra als nens.
•

Només el 46% dels nens van ensenyar al mestre de la seva Escola la feina feta a la
nostra Escola.
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•

Malgrat això el 61% dels pares considera que la feina feta a la nostra Escola va ser
valorada pel mestre on està matriculat el seu fill.

E VALORACIÓ D'ASPECTES ESPECÍFICS DE L'ATENCIÓ EDUCATIVA A L'HOSPITAL
Aquest és l'apartat més ampli, als 5 grups de població es fan 11 preguntes, números: 2, 15,
19, 22, 25, 26, 31, 34, 37, 38 i 39
• Només als professionals del Servei de Pediatria se'ls hi demana si consideren que tenen
accés a l'escola tots els nens que volen anar-hi. Opinen favorablement un 98%.
Com a observació sobre aquest punt es manifesta que és evident que no es por fer cap
mena de distinció segons el tipus de malaltia.
Algun pare fa la demanda d'ampliar l'atenció educativa a d'altres infants que són
ingressats a altres sales de l'hospital que no sigui pediatria.
• El 62% dels professionals i el 60% dels pares no modificarien l'horari de les classes. Un
38% dels professionals i un 39% dels pares l'ampliarien.
Dels professionals, algú fa l'observació d'ampliar per a aquells alumnes que estiguin
interessats.
Un altre professional demana respectar l'horari de la visita mèdica.
• Consideren que és adequat venir a buscar el seu fill a l'aula el 82% dels pares
En els camps "memo" es planteja com a inconvenient el que els nens hagin de sortir a
l'exterior per anar a l'espai de la classe ja que es troba al pavelló de Sta. Victòria.
Un altre inconvenient és que no poden venir a l'aula els nens que porten "gotero", malgrat
tinguin la possibilitat de treballar a l'habitació amb una mestra.
• Ampliar les classes als períodes de vacances escolars es considera positiu en un 77% a
nivell de professionals, un 78% dels nens opina igual així com el 80% dels pares. El 64%
dels pares dels nens difunts a l'hospital consideren que si seria positiu i un 43% dels
pares dels nens difunts fora de l'hospital també opinen igual.
En els camps "memos" hi ha observacions sobre aquest punt: alguns professionals
expressen que convindria fer activitats però més de caire lúdic, a l'estiu i amb un horari
més flexible.
També consideren que per als infants de llarga estada el fet d'anar a escola els beneficia
des de l'aspecte psicològic.
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Alguns dels nens que consideren positiu fer classe a les vacances ho justifiquen pel fet
de repassar les matèries i per no avorrir-se. També especifiquen de fer-ne menys dies i
estones més curtes, diuen de que les tasques a realitzar haurien de ser de tipus de
plàstica, manualitats, etc.
Els pares que expressen la seva opinió consideren que és bo fer classe a les vacances
per la necessitat que tenen els nens d'estar ocupats i com a factor de motivació.
També opinen que fóra millor només fer classe als matins.
• El 93% dels pares considera que ens vam adequar a les necessitats que tenia, en el
període de l'ingrés, el seu fill. La totalitat dels pares dels nens difunts responen
afirmativament.
El 96% dels pares consideren que es va tenir present l'estat en què es trobava el nen al
fer la classe. Tots els pares dels nens difunts consideren que sí que es va tenir present el
seu estat.
• L'opinió en relació a si a l'escola s'hauria de parlar de les malalties que tenen els infants
es recull de la següent manera: opinen que sí un 33% dels professionals, un 52% dels
pares, un 50% dels pares dels nens difunts a l'hospital i un 14% dels pares dels nens
difunts fora de l'hospital.
Els professionals observen que aconseguir parlar de la malaltia amb naturalitat és una
tasca difícil, que si la demanda sorgeix dels nens pot ser positiu, que depèn del malalt i
que si es fa d'una manera individualitzada sí que pot ser positiu.
Els pares que fan observacions i es manifesten a favor de parlar de la malaltia a l'escola
es basen en que així es podria donar una informació més amena, en que és una realitat
de la vida i s'hi han d'acostumar a viure coneixent i enmig d'aquesta realitat.
Diverses vegades apareix l'opinió de parlar-ne només quan ho plantegen els alumnes.
Els motius que s'expressen a favor de no parlar-ne parteixen del fet de no sumar a les
pròpies preocupacions sobre la malaltia els problemes de les malalties dels companys.
Un altre observació que es fa és de no parlar-ne a nivell de grup sinó individualment.
• L'oferiment de fer classe a l'habitació es contesta afirmativament per part del 81% dels
infants, del 84% dels pares i del 100% dels pares dels nens difunts a l'hospital i el 86%
dels pares dels nens que van morir fora de l'hospital.
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Les observacions dels pares entorn a aquesta qüestió repeteixen que consideren que és
positiu fer classe a l'habitació només quan el nen no es pugui desplaçar a l'aula, ja que un
dels factors que valoren com a positiu és el fet de canviar d'ambient.
• La possibilitat de participar, per part dels pares, a l'escola de l'hospital es respon
afirmativament per part del 31% dels pares i del 86% dels pares dels nens difunts.
La majoria de les persones que manifesten que els pares haurien de participar més a
l'escola és en el sentit d'ajudar les mestres (22 persones).
• El 82% dels pares diuen que van rebre, per part de les mestres, una informació adequada
sobre l'escola i la feina que realitzem.
• Els pares que responen a la pregunta de si recorden qui els hi va donar a conèixer
l'escola aporten les següents dades, són informats:
66% per les mestres
8% pels metges
7% per les infermeres
4% per la supervisora
4% per l'assistent social
4% per d'altres nens
2% per la psicòloga
5% restant per persones diverses.

F VALORACIÓ DE LA
D'HOSPITALITZACIÓ

PRESÈNCIA DELS TREBALLS DELS INFANTS EN LA SALA

Es fan dues preguntes (20 i 21) als pares i professionals
• La totalitat dels pares així com la totalitat dels pares dels nens difunts valoren
positivament que els passadissos de la sala estiguin decorats amb treballs fets pels nens
a la classe. El mateix opinen el 98% dels professionals.
• En relació a les decoracions, fetes a classe, que posem per les festes nadalenques, el
100% dels pares que hi eren a l'hospital aquells dies ho consideren bé, així com
consideren que eren adequades les que hi vàrem posar.
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G CONEIXER POSSIBLES RECURSOS I ACTITUDS ENVERS ELS INFANTS EN ESTAT TERMINAL
De les 4 preguntes que podien informar d'aquest aspecte (27, 28, 29 i 30) una era adreçada
als professionals i la resta als pares dels nens que van morir a l'hospital.
• El 98% dels professionals valoren positivament que les mestres facin alguna activitat (no
específicament de caire acadèmic, sinó més ocupacional segons les aficions del malalt)
amb els nens que es troben en fase terminal.
• Els pares dels nens difunts opinen que llur fill va viure la presència de les mestres de la
següent manera: un 33% amb il⋅lusió, al 50% li agradava i al 17% li era indiferent.
• El 100% dels pares dels nens difunts consideren que les mestres van saber respondre a
les demandes de llur fill.

H VALORACIÓ

DE LES POSSIBLES INTERFERÈNCIES ENTRE L'ESCOLA I LA FEINA DELS
PROFESSIONALS

Es fan dues preguntes (nos. 35 i 36), una d'elles només als professionals
• Consideren que la nostra feina no va interferir en la tasca sanitària un 98% dels
professionals, el mateix percentatge resulta en el grup pares. El 100% dels pares dels
nens difunts veuen que no hi cap interferència.
Dos pares destaquen que va interferir positivament i un d'aquest opina que hauria de
formar part de la teràpia.
• El 15% dels professionals diuen que la celebració de festes tradicionals (Carnaval, Nadal,
Castanyada...) pot perjudicar a altres nens que no poden gaudir-ne (nens aïllats i/o allitats
i que no poden desplaçar-se).
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5 CONCLUSIONS
• Es veu refermada la intuïció de que l'escola és ben acollida i ben valorada per part de tots
els grups de la població enquestada.

• Constatem que la feina, que els nostres alumnes realitzen a la nostra escola, no és
presentada majoritàriament a l'escola on el nen està matriculat.

• El record dels nens, del fet de venir a l'escola és bo o excel⋅lent. Consideren, els pares
més que els nens, que l'infant va aprendre a nivell de coneixements.

• Alguns pares aporten la dada de que més que a nivell de coneixements van aprendre des
de la vessant humana, dada que destaca la nostra actuació educativa per sobre de la
instructiva.

• Els nens s'han sentit bé amb els companys i les mestres.
• Més de les 3/4 parts de la població enquestada consideren que s'hauria d'ampliar el
calendari escolar a les vacances.

• Els alumnes - independentment del record que tenen de l'estada a l'escola de l'hospital consideren millor fer escola a les vacances.

• Uns quants, de qualsevol grup de població enquestada, signifiquen de fer-ho només a
l'estiu i en horari de matí.

• Els alumnes afegeixen de fer més activitats de caire lúdic.
• Constatem que la demanda feta verbalment, per pares i alumnes, és ratificada per un
gran sector de la població enquestada.

• Ningú no reduiria l'horari de les classes, més aviat una tercera part l'ampliarien.
• Els pares consideren que ens vam adequar a les necessitats de llur fill i que es va tenir
present el seu estat al moment de fer les classes.

• S'està d'acord en fer classes a les habitacions. Molts dels qüestionats afegeixen de que
sigui així només en el cas de no poder-se desplaçar a l'aula, segons el criteri que ja
s'aplica.

• Tothom està d'acord en que es decori la sala d'hospitalització amb treballs fets pels nens
a la classe. També ho valoren d'aquesta manera per les decoracions nadalenques així
com pel tipus de decoracions que vàrem posar a les esmentades festes.
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• Els pares dels nens difunts consideren que vam saber respondre a les demandes del seu
fill i que aquest rebia a les mestres amb una actitud positiva.

• Gairebé la totalitat dels professionals, així com dels pares, consideren que la tasca
educativa no influeix en la tasca sanitària.

• Les observacions dels pares dels nens difunts són impregnades de sentiments
d'agraïment.

• Es manifesten en diversos sentits: per la tasca realitzada (fent esment també de la part
humana), per la il⋅lusió i felicitat que vam aportar al seu/va fill/a, perquè era una cosa
important pel nen, etc.

• Pares de nens difunts manifesten que és positiu, que el nen vagi a classe, tant pel nen
com pels pares.

• Els pares dels nens difunts no donen cap resposta que es pugui considerar negativa.
• Són els professionals que consideren, més que els pares, que no s'ha de parlar de les
malalties a la classe.

• Tots els pares dels nens difunts a l'hospital, creuen que és bo fer classe a l'habitació.
• Els pares dels nens difunts consideren, més positivament que l'altre grup de pares, la
relació del seu fill amb els companys de la classe.

• Els pares dels nens difunts consideren totalment adequat, establint-se una diferenciació
estadística significativa amb l'altre grup de pares, el nivell d'exigència, coneixements i
disciplina de les mestres en relació amb el seu fill.

• Els malalts d'estada curta valoren positivament fer classe en els períodes de vacances.
• Casi les tres quartes parts (72.3%) dels pares i nens estan d'acord en considerar que el
nen ha adquirit nous coneixements a la nostra escola.

• Els nens que manifesten que es van sentir obligats a venir a l'escola són nens de la franja
d'edat entre els 12 i 17 anys.
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6 ACCIONS DE MILLORA
Conseqüència d'aquest estudi elaborem les següents accions de millora:
• Millorar la comunicació externa de l'escola: lliurament a cada infant, en el moment de
l'alta, d'informació pel mestre de la seva escola. Aquesta informació inclouria un breu
informe de la tasca realitzada.
• Millorar la comunicació interna: Reimpressió del fulletó informatiu de l'escola per a lliurar
als pares, en el moment de presentar l'escola a la família.
• Estudiar la possibilitat real d'ampliar els dies d'atenció escolar a les vacances d'estiu.
• Fer una avaluació continuada de la satisfacció dels pares i nens mitjançant la tramesa
periòdica d'un qüestionari (revisant el que s'ha enviat ara) a cada família després d'un
mes de l'alta, per anar contrastant el grau de satisfacció.

Barcelona, març 1995
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