
ENQUISA ÁS FAMILIAS
PROXECTO “DIAGNOSE DO PATIO NO CEIP DAS FONTIÑAS”

Estimadas familias:

Como  ben  sabedes,  os  momentos  de  diversión,  de  recreo  e  liberdade  fóra  das  aulas  son
fundamentais para o desenvolvemento dos cativos e cativas, e inflúen de xeito moi positivo no seu
proceso de aprendizaxe. Dende hai tempo, as familias percibimos que o espazo do patio do centro
precisa ser mellorado e adaptado ás necesidades de todos os nenos e nenas.

Cremos firmemente na importancia do recreo e por iso estamos convencidos de que é preciso
iniciar un proceso de cambio profundo do patio escolar do noso centro. O que estamos intentando
é que este cambio se faga dun xeito democrático, tendo en consideración a opinión de toda a
comunidade educativa: familias, alumnado, docentes e persoal de apoio.

Que queremos facer?

Nos  próximos  meses  intentaremos  recompilar  todas  as  opinións  daquelas  persoas  que
configuramos  o CEIP das Fontiñas. Así, falaremos co alumnado, sendo a súa opinión é esencial
neste proceso, mais tamén procuraremos a opinión do profesorado, das familias e do persoal de
administración e servizos.  A intención é obter unha visión obxectiva das necesidades do patio
escolar dende o prisma de cada colectivo.  

Unha vez feito isto, esperamos poder encarar a procura de solucións e de recursos para lograr este
cambio, baixo o convencemento de que o que queremos facer é o que desexamos todos membros
da comunidade educativa.

En que nos podedes axudar neste proceso?

O  patio  non  se  debería  desvincular  da  acción  educativa,  debería  favorecer  a  socialización,  a
igualdade e a interacción entre o alumnado, potenciar o xogo libre e fomentar o respecto polo
medio ambiente.

Gustaríanos escoitar,  comprender e ter en consideración a opinión das familias en relación as
necesidades do patio do centro. Por iso, queremos que nos contedes como “soñades” o patio,
atendendo,  no só ás necesidades xerais  do alumnado do CEIP das Fontiñas,  senón en todo o
posible, ás necesidades específicas das vosas fillas e fillos.

A continuación tedes a vosa disposición unha enquisa na que vos pedimos a vosa opinión sobre o
patio escolar de Fontiñas.

Unha vez que cubrades a enquisa, podedes entregarlla á/ao docente da vosa crianza. O día 5 de
Decembro pasará a recollelas a empresa que coordina o proxecto: 
TRILLIUM (687 51 35 35).
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Curso do voso fillo/a

Por favor, describide como valorades o patio do centro na actualidade e que uso se lle dá por
parte do voso/a fillo/a ou da vosa familia:
(Podedes escribir por detrás da folla se necesitades máis espazo)

O patio actual cubre as necesidades da vosa filla ou fillo? (Rodeade a resposta que consideredes
correcta)

Si  
 
Non

Xustificade a vosa resposta:
(Podedes escribir por detrás da folla se necesitades máis espazo)
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No seu caso, que aspectos modificariades ou cambiarades no patio?
Por favor, tede en conta para a vosa resposta cuestións como: a dotación de novos recursos, o
equipamento necesario, elementos de xogo que deberían estar presentes, cambios na xestión
do centro ao respecto do patio, cambios nos usos e/ou horarios, aspectos ambientais (presencia
de  vexetación,  elementos  naturais,  árbores,  posibilidade  de  utilización  da  horta  escolar,
reciclaxe, etc.)
(Podedes escribir por detrás da folla se necesitades máis espazo)

Se a vosa crianza ten necesidades especiais, indicade que aspectos sería preciso que se tivesen
en consideración a hora de mudar a configuración do patio ou dotalo de recursos?
(Podedes escribir por detrás da folla se necesitades máis espazo)
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Como credes que poderían colaborar as familias neste proceso de cambio?
(Podedes escribir por detrás folla se necesidades máis espazo)

Por favor, se desexades comentar algunha cuestión en concreto ou propoñela ante a ANPA, non
dubides en contactar con nós: anpafo  n  tela@g  ma  il.com

Moitas grazas pola vosa participación!
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