PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS NOS CENTROS EDUCATIVOS
Cuestionario para familias

Comunidade Autónoma:
Centro:
Curso:

Este cuestionario ten como finalidade obter información acerca da
participación das familias nos centros educativos nos que se encontran
escolarizados os seus fillos. Está promovido polo Consello Escolar do Estado
e o Consello Escolar da súa Comunidade Autónoma.
As súas respostas son moi importantes, xa que poden axudar a coñecer e
mellorar a cantidade e calidade da devandita participación e, con iso, da
educación integral dos seus fillos. Por iso, pregámoslle que conteste con
sinceridade a todas as preguntas formuladas, sabendo que a
confidencialidade queda asegurada.
No caso de que teña varios fillos escolarizados no centro, conteste ao
cuestionario tomando como referencia a realidade do fillo que llo entregou.
Pregámoslle que, unha vez completado o cuestionario, o devolva ao titor do
seu fillo, no prazo máximo dunha semana.
Moitas grazas pola súa colaboración!

Sempre

Case sempre

Algunas veces

Nunca

Marque cunha cruz a frecuencia coa que se dá, segundo a súa opinión, o contido
de cada unha das preguntas que se mostran a continuación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asisto ás titorías cando me cita o titor do meu fillo
Solicito titorías ao longo do curso académico
Acudo ás reunións grupais de pais/nais co titor
Falo co titor en contactos casuais á entrada ou saída do colexio
Manteño reunións co resto de profesores diferentes ao titor
Reúnome ou entrevisto con persoas do equipo directivo do centro
Entrevístome co orientador do centro
A comunicación co centro realízase:
8.1. En persoa, de xeito directo
8.2. De xeito indirecto, a través de teléfono, SMS, correo electrónico, etc.
8.3. Outras vías
9. En que medida se tratan estes temas na miña comunicación co centro:
9.1. Disciplina, faltas de asistencia, ou similares
9.2. Seguimento da aprendizaxe: aspectos positivos e dificultades
9.3. Aspectos referidos ao seu desenvolvemento persoal e social, ás súas
capacidades, gustos, motivacións ou intereses
9.4. Outros
10. Considero satisfactorias as reunións que manteño co centro
11. Apoio e respecto as decisións que se toman no centro respecto ao meu fillo
12. En que medida se mostran accesibles e dispostos á comunicación:
12.1. O titor
12.2. O resto de profesores distintos ao titor
12.3. O orientador
12.4. O equipo directivo
13. Participa ou participou como representante das familias do grupo-clase do seu fillo na comunicación
co titor?
SI

NON

En relación ás reunións con calquera profesional do centro educativo do seu fillo, destaque unha ou
varias dificultades das que se indican a continuación
14.
15.
16.
17.
18.

Sobrecarga de tarefas familiares e laborais máis prioritarias impídenme asistir .............................
Intimídame, incomódame ou non me atrevo a asistir a reunións co profesorado do centro .........
Nalgunha ocasión tiven algún conflito con algún profesor dalgún dos meus fillos ..........................
O horario laboral impídemo, só en caso grave solicito permiso laboral ..........................................
Outras ...............................................................................................................................................
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Colaboro e
participo

Asisto

Coñezo

Descoñezo se o
centro organiza

Indique o seu grao de participación nas seguintes actividades que organiza o
centro no que se encontra escolarizado o seu fillo.
19. En actividades formativas para pais (escolas de pais, charlas ou
conferencias divulgativas, etc.)
20. Comisións de traballo creadas no centro (de ciclo, convivencia, de
infraestruturas, recadar fondos, etc.)
21. En actividades de apoio ao centro, dentro (como conta contos, apoios en
tarefas de lectura, faladoiros, información profesional, talleres específicos,
etc.) ou en saídas (como saídas a museos, obras de teatro, exposicións,
excursións, etc.)
22. Outras

Respecto ás actividades mencionadas, destaque as dificultades que considere pertinentes en relación á
súa participación nas mesmas.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Non observo dificultades ..................................................................................................................
O centro non favorece a participación .............................................................................................
Non me interesan ..............................................................................................................................
Sobrecarga de tarefas familiares e laborais máis prioritarias impídenme asistir..............................
Non me encontro capacitado para participar. ..................................................................................
Outras ................................................................................................................................................

Indique o seu grao de acordo coas seguintes afirmacións nunha escala de 1 a 10, indicando 1 o
desacordo absoluto e 10 o maior acordo
29. Séntome membro do centro, considéroo como
1
2
3
4
5
6
7
8
algo meu.
30. Se un equipo do centro participa nun deporte,
1
2
3
4
5
6
7
8
concurso … ese é o meu equipo.
31. Estou satisfeito coa educación que recibe o meu
1
2
3
4
5
6
7
8
fillo no centro.
32. Considero que o futuro do meu fillo está
condicionado pola educación que está
1
2
3
4
5
6
7
8
recibindo.
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10

9

10

9

10

9

10

33. Cal cre que é o máximo nivel de estudos que alcanzará o seu fillo?
Escolarización obrigatoria .................................................................................................................
Ciclo Formativo de nivel medio ........................................................................................................
Bacharelato ou Ciclo Formativo de nivel superior.............................................................................
Universitarios ....................................................................................................................................
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34. O centro educativo está disposto a escoitar aos pais en decisións que afectan á orientación académica
e profesional do meu fillo:

Responda ás seguintes preguntas en relación á/ás AMPA/S do centro.

Si

Non

Colaboro e participo

NON

Asisto

SI

35. Son ou fun socio dalgunha AMPA no centro educativo no que está escolarizado o meu
fillo.
36. Coñezo á maioría dos membros da Xunta Directiva da AMPA do centro.
37. Son ou fun membro da Xunta Directiva da AMPA do centro.

Coñezo

Indique o seu nivel de participación en relación ás seguintes actividades que
organiza a AMPA/S do centro no que cursa estudos o seu fillo.

Descoñezo se a
AMPA organiza

38. Estaría disposto a formar parte da Xunta Directiva da AMPA do centro.

39. Nas asembleas xerais ou reunións.
40. En actividades de formación de pais e nais, socioculturais, de convivencia,
etc.
41. En actividades de acción social ou de axuda, campañas de solidariedade,
actividades ecolóxicas ou medioambientais, etc.
42. Noutras actividades.

Respecto á súa participación na/nas AMPA/S, destaque as dificultades que considere oportuno que lle
impiden esa participación:
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Non observo dificultades ..................................................................................................................
Descoñezo o que é a AMPA ...............................................................................................................
Non estou especialmente interesado en participar na AMPA ..........................................................
Estou en desacordo coa organización ou funcionamento da AMPA ................................................
Non me sinto capacitado ..................................................................................................................
Intimídame, non me atrevo a participar na AMPA ............................................................................
O meu horario é incompatible ..........................................................................................................
Outras ................................................................................................................................................

3

Con respecto ao Consello Escolar do Centro:

Si

Non

51. Adoito participar nas eleccións a Consello Escolar do Centro.
52. Coñezo os representantes das familias do Consello Escolar do Centro.
53. Coñezo o resto de membros do Consello escolar que non son representantes das
familias.
54. Son ou fun membro do Consello Escolar do centro.
55. Estaría disposto a ser membro do Consello Escolar do centro.
56. Coñezo as funcións dos representantes dos pais nos Consellos Escolares.
57. Adoito ter información abonda sobre a celebración das eleccións a Consello Escolar.
58. A información que recibo sobre os candidatos nas eleccións de representantes nos
Consellos Escolares adoita ser adecuada.
Indique cales son as dificultades que atopa en relación á súa participación nas eleccións de
representantes no Consello Escolar do Centro.

Sempre

Case sempre

Algunhas
veces

Marque cunha cruz a frecuencia coa que se dá, segundo a súa opinión, o
contido de cada unha das afirmacións que se mostran a continuación.

Nunca

59. Descoñezo que é o Consello Escolar do Centro ................................................................................
60. A falta de difusión da información en xeral (datas de celebración das eleccións descoñecemento
dos candidatos, a súa función real no centro, etc.) ..........................................................................
61. O equipo directivo do centro non promove a participación (rixidez dos procedementos, horarios
de votación, etc.) ..............................................................................................................................
62. Non estou especialmente interesado en participar nas eleccións a representantes no Consello
Escolar do Centro ..............................................................................................................................
63. Intimídame, non me atrevo a presentarme como candidato a representantes no Consello Escolar
do Centro (porque non teño facilidade de palabra, cústame comunicarme, resolver problemas,
tomar decisións e negociar, etc.) ......................................................................................................
64. Outras ................................................................................................................................................

65. Comparto obxectivos educativos comúns co centro para
desenvolvelos na casa.
66. Falo co meu fillo sobre os seus estudos.
67. Coñezo a organización do seu tempo de estudo.
68. Mantéñome informado da asistencia do meu fillo a clase.

4

Sempre

Case sempre

Algunhas
veces

Nunca

Marque cunha cruz a frecuencia coa que se dá, segundo a súa opinión, o
contido de cada unha das afirmacións que se mostran a continuación.
69. Na miña familia imos ao cine, teatro, museos, viaxes, concertos,
exposicións, etc.
70. Coñezo o tipo de actividades de ocio que realiza o meu fillo.
71. Apoio a realización de actividades extracurriculares ou
complementarias do meu fillo como idiomas, informática, música,
danza, deporte, academias, etc.
72. Promovo a autonomía e responsabilidade do meu fillo no estudo.
73. Fomento no meu fillo o uso responsable dos ordenadores e os
móbiles.
74. Fomento o bo clima de estudo na casa (motivándoo cara ao estudo,
procurando ausencia de ruído, facilitándolle un lugar axeitado, etc.).
75. Comento co meu fillo as expectativas escolares que puxemos nel.
76. Participo en asociacións diferentes ás que existen no centro escolar
(culturais, deportivas, relixiosas, políticas, etc.).

Indique as opcións que proceda en relación a quen axuda, orienta ou supervisa as tarefas escolares do
seu fillo habitualmente.
77.
78.
79.
80.
81.

Ninguén o axuda ...............................................................................................................................
Nai ou pai ...........................................................................................................................................
Outras persoas da familia ..................................................................................................................
Coidador ou profesor particular .......................................................................................................
Outras persoas ...................................................................................................................................

Sinale os motivos ou dificultades que condicionan a súa implicación no proceso educativo do seu fillo,
indicando todos os que considere pertinente.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

O meu fillo é autónomo, non necesita que o axude .........................................................................
Non creo que teña que estar pendente das súas aprendizaxes escolares .......................................
A dificultade dos contidos que o meu fillo estuda impídeme axudalo..............................................
Non coñezo suficientemente o idioma. .............................................................................................
Carezo de tempo. .............................................................................................................................
O meu fillo non quere que o axudemos ............................................................................................
Non podo facilitarlle axuda escolar (clases particulares) por dificultades económicas ....................
Outros ................................................................................................................................................
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Marque a persoa/s que está/án a responder ao cuestionario.
90.

Pai

Nai

Ambos

Outros

Indique os membros que conviven na vivenda familiar:
91.

Pai, nai e fillo/s

M Nai e fillo/s

92.1. Cal é a idade da nai?

Pai e fillo/s

Outros

92.2. Cal é a idade do pai?

93.

Cantos fillos teñen?

94.

Que lugar ocupa o fillo que lle trouxo este cuestionario?

O desprazamento desde a vivenda familiar ao centro educativo adoita realizarse (sinale o máis habitual):
95.

Camiñando

96.

Cantos minutos adoita tardar o seu fillo en desprazarse ao centro?

97.

Cantas persoas viven no domicilio familiar?

98.

Cantos cuartos, usados como dormitorio, ten a súa vivenda?

99.

Naceu en España o fillo que lle entregou o cuestionario?
SI

En vehículo propio

En transporte escolar

En transporte público

NON

100. En caso de non nacer en España, onde naceu?
México, Centro ou Sur América e Caribe ......
País europeo occidental ................................
País europeo do leste ...................................
País asiático ..................................................
País do Magreb .............................................
País subsahariano .........................................
Estados Unidos de América ou Canadá ........
Oceanía ........................................................
101. Se o seu fillo non naceu en España, cantos anos tiña cando chegou?
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102. Naceu a nai en España?
SI

NON

103. En caso de que a nai non nacese en España, onde naceu?
México, Centro ou Sur América e Caribe ......
País europeo occidental ................................
País europeo do leste ...................................
País asiático ..................................................
País do Magreb .............................................
País subsahariano .........................................
Estados Unidos de América ou Canadá ........
Oceanía ........................................................
104. Naceu o pai en España?
SI

NON

105. En caso de que o pai non nacese en España, onde naceu?
México, Centro ou Sur América e Caribe ......
País europeo occidental ................................
País europeo do leste ...................................
País asiático ..................................................
País do Magreb .............................................
País subsahariano .........................................
Estados Unidos de América ou Canadá ........
Oceanía ........................................................
106. A que se dedican actualmente o pai e a nai?
Pai

Nai

Traballa para unha empresa ou administración,
traballa como autónomo ou ten unha empresa.
Non traballa porque está no paro.
Non traballa por xubilación.
Nunca traballou fóra da casa nun emprego
remunerado (encárgase das tarefas do fogar).
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107. Cal é a ocupación do pai e da nai, aínda que actualmente non estean traballando?
Pai

Nai

Directores e xerentes (Directores executivos, persoal directivo da
administración pública e membros do poder executivo e dos corpos
lexislativos; Directores administradores e comerciais; Directores e xerentes
de produción e operacións; Xerentes de hoteis, restaurantes, comercios e
outros servizos).
Profesionais científicos e intelectuais (Profesionais das ciencias e da
enxeñaría; Profesionais da saúde; Profesionais da ensinanza; Especialistas en
organización da administración pública e de empresas; Profesionais de
tecnoloxía da información e as comunicacións; Profesionais en dereito, en
ciencias sociais e culturais).
Técnicos e profesionais de nivel medio (Profesionais das ciencias e da
enxeñaría de nivel medio; Profesionais de nivel medio da saúde; Profesionais
de nivel medio en operacións financeiras e administrativas; Profesionais de
nivel medio de servizos xurídicos, sociais, culturais e afíns; Técnicos da
tecnoloxía da información e as comunicacións).
Persoal de apoio administrativo (Oficinistas; Empregados en trato directo co
público; Empregados contables e encargados do rexistro de materiais; Outro
persoal de apoio administrativo)
Traballadores dos servizos e vendedores de comercios e mercados
(Traballadores dos servizos persoais; Vendedores; Traballadores dos
coidados persoais; Persoal dos servizos de protección).
Agricultores e traballadores cualificados agropecuarios, forestais e
pesqueiros (Agricultores e traballadores cualificados de explotacións
agropecuarias con destino ao mercado; Traballadores forestais cualificados,
pescadores e cazadores; Traballadores agropecuarios, pescadores, cazadores
e colleiteiros de subsistencia).
Oficiais, operarios e artesáns de artes mecánicas e doutros oficios (Oficiais e
operarios da construción excluíndo electricistas; Oficiais e operarios da
metalurxia, a construción mecánica e afíns; Artesáns e operarios das artes
gráficas; Traballadores especializados en electricidade e a electrotecnoloxía;
Operarios e oficiais de procesamento de alimentos, da confección, ebanistas,
outros artesáns e afíns).
Operadores de instalacións e máquinas e ensambladores (Operadores de
instalacións fixas e máquinas; Ensambladores; Condutores de vehículos e
operadores de equipos pesados móbiles).
Ocupacións elementais (Limpadores e asistentes; Peóns agropecuarios,
pesqueiros e forestais; Peóns da minaría, a construción, a industria
manufactureira e o transporte; Axudantes de preparación de alimentos;
Vendedores ambulantes de servizos e afíns; Colleiteiros de refugallos e
outras ocupacións elementais).
Ocupacións militares (Oficiais das forzas armadas; Suboficiais das forzas
armadas; Outros membros das forzas armadas).
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108. Cal é o nivel de estudos do pai e da nai?
Pai

Nai

Primaria sen completar.
Primaria.
Secundaria Obrigatoria (ESO ou equivalente).
Secundaria postobligatoria (Bacharelato ou FP de Grao Medio).
Formación Profesional de Grao Superior.
Diplomatura.
Licenciatura, Arquitectura ou Enxeñaría.
Doutorado.
Outros.
Da seguinte lista, marque os elementos dos que dispón na súa casa.
108. Unha mesa para estudar. ................................................................................................................
109. Unha habitación para o seu fillo .....................................................................................................
110. Un lugar tranquilo para que poida estudar. ....................................................................................
111. Un ordenador dispoñible para que o seu fillo poida facer as tarefas escolares. ...........................
112. Software educativo .........................................................................................................................
113. Conexión a internet ........................................................................................................................
114. Literatura clásica ............................................................................................................................
115. Libros de poesía ..............................................................................................................................
116. Libros de arte ..................................................................................................................................
117. Libros de axuda para tarefas escolares ...........................................................................................
118. Un diccionario ................................................................................................................................
119. Libros técnicos de referencia ..........................................................................................................
120. Lavalouza. ........................................................................................................................................
121. Teléfono móbil. ...............................................................................................................................
122. Televisión ........................................................................................................................................
123. Coche ..............................................................................................................................................
124. Cantos teléfonos móbiles hai na súa casa?
125. Cantas televisións hai na súa casa?
126. Cantos ordenadores hai na súa casa?
127. Cantos coches hai na súa casa?
128. Aproximadamente, cantos libros hai na túa casa?
Entre 0 e 10 libros. .......................................
Entre 11 e 25 libros. ......................................
Entre 26 e 100 libros .....................................
Entre 101 e 200 libros ...................................
Entre 201 e 500 libros. ..................................
Máis de 500 libros .........................................
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129. Cal foi a nota media que obtivo o seu fillo ao finalizar o curso pasado?
Suspenso (de 0 a 4,9) ...................................
Aprobado (de 5 a 5,9). ..................................
Ben (de 6 a 6,9) .............................................
Notable (de 7 a 8,9).......................................
Sobresaínte (de 9 a 10). ................................
130. Suspendeu o seu fillo algunha asignatura en xuño do ano anterior?
Si

Cantas?

Non

131. Sinale a nota media do seu fillo o ano pasado nas asignaturas que se mostran na seguinte táboa:
Matemáticas

Lingua Castelá

Lingua Galega

Suspenso
Aprobado
Ben
Notable
Sobresaínte
132. Repetiu o seu fillo algún curso académico?
SI

NON

En caso afirmativo, sinale todas as opcións que correspondan:
133.

2º Educación Primaria .....................

133.

4º Educación Primaria .....................

134.

6º Educación Primaria .....................

135.

1º ESO ..............................................

136.

2º ESO ..............................................

137.

3º ESO ..............................................

138.

4º ESO ..............................................
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