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A fama do centro é merecida, aínda que o profe-
sorado non fai que as clases sexan moi intere-
santes.

O 65% do alumnado recoñece que o ensino do cen-
tro se distingue bastante ou moito pola súa calidade
e só o 15% pensa que o centro non merece a fama
que ten.

En canto á valoración directa do profesorado, un 42%
do alumnado pensa que explica ben ou moi ben fronte
a un 18% que opina que o fai mal ou moi mal. Máis
empatados están ó valorar o interesantes que son as
clases. Neste punto o profesorado leva un 5’2.

Tampouco leva unha boa nota o profesorado do
bacharelato e de 2º de ESO en uso de recursos edu-
cativos (vídeo, aula de informática, proxectores, ...)
aínda que cos bos resultados do profesorado do
TAFAD neste apartado, a media chega ao 5’3.

Pouca biblioteca e bastante cafetería

No uso dos recursos do centro, detectamos con pre-
ocupación que o alumnado canto máis tempo leva
no instituto menos usa a biblioteca. No 1º ciclo de
ESO a maioría acude a ela bastante ou moito, no
bacharelato esta cifra non chega ó 10% .

A cafetería ten un uso bastante desigual por
cursos. Os que máis a frecuentan son os de 4º de
ESO e os que menos os de 2º de Bacharelato.

O alumnado dálle un notable ó instituto
Un 82% do alumnado atópase bastante ou moi integrado no centro

O equipo de redacción desta revista decidiu reali-
zar unha enquisa entre o alumnado para tratar de
medir o seu nivel de satisfacción como estudiantes
do instituto. Mostramos aquí os resultados máis
salientables:

O alumnado é un grupo ben cohesionado

Por regra xeral, un alumno ou unha alumna síntese
cómodo entre os seus compañeiros e compañeiras.
O nivel de integración é de 8 sobre 10, e vemos que
só un 6% do alumnado lle dá á súa integración unha
nota inferior a 5. Tamén son moi fortes os lazos de
amizade entre eles e o compañeirismo que perciben
nas clases. O único dato disonante é o
compañeirismo do alumando de 3º de ESO, moi por
debaixo da media aínda que superando o 5 sobre
10.

As notas de comportamento de alumnado e pro-
fesorado

O alumnado recoñece que non ten moi bo
comportamento co seu profesorado e dáse de me-
dia un 6’2 (un 19% dáse unha nota inferior a 5).
Son moito peores que a media os datos de 3º de
ESO, onde a maioría recoñecen un mal
comportamento. A nota media deste curso é 3’5.

Os profesores e profesoras reciben un 5’7 no seu
trato co alumnado. O alumnado que peor considera
o comportamento dos seus profesores é o de
bacharelato.
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Reclaman fotocopiadora e aula multiuso para
usar nos recreos

Se houbese fotocopiadora pública, sería bastante
ou moi usada por un 78% do alumnado. Esta
cantidade case chega ó 90% no bacharelato.

Tamén estaría saturada unha aula multiuso a dis-
posición do alumnado, aínda que neste caso sería
usada en maior medida polo alumnado da ESO.

As actividades extraescolares gustan máis na
ESO que no bacharelato

As excursións reciben unha boa valoración de todo
o alumnado. A peor cualificación recíbena en 2º de
Bacharelato, onde un 26% lle dá unha nota inferior
a 5. Este dato sorprende e indica que non hai unha
alta aceptación da excursión de fin de Bacharelato.

Tamén son os estudiantes de 2º de bacharelato os
que menos valoran as festas tradicionais do insti-
tuto (Magosto, Nadal, Entroido, Fin de curso) e as
actividades deportivas que se organizan ó longo do
curso. Isto fainos sen lugar a dúbida o alumnado
máis apático do instituto.

O alumnado está, en xeral, satisfeito de estudiar
no IES As Lagoas

O alumnado dálle un notable ó instituto. A nota media
é un 7’4 e non baixa do 6 en ningún curso o que nos
permite a toda a comunidade educativa estar satisfeitos
da marcha global deste proxecto educativo.
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2º de ESO
É no curso onde hai máis lazos de amizade.
É o alumnado que máis usaría unha aula multimedia
nos recreos se a houbese.
Son tamén so que máis valoran as excursións.

3º de ESO
É no curso onde hai menos compañeirismo.
É onde peor se comporta o alumnado e onde conside-
ran as clases menos interesantes.
Son os que peor valoran as actividades deportivas
organizadas polo centro.

4º de ESO
Só destaca por ser o alumnado que máis vai á cafete-
ría.
No restantes valores teñen unha actitude media.

1º de Bacharelato
É o alumnado que peor valora o trato e as
explicacións do seu profesorado.
Tamén son os que menos acoden á biblioteca.

2º de Bacharelato
É o curso que ten o alumnado menos integrado.
Son os que máis recoñecen o prestixio do centro
aínda que pensan que o profesorado usa poucos recur-
sos didácticos.
É o alumnado que menos vai á cafetería e que peor
valora as excursións e as festas organizadas polo
instituto.

TAFAD
É o alumnado máis cohesionado do instituto.
Son os que menos recoñecen a calidade e o prestixio
do centro.
É o alumnado menos satisfeito do instituto.
Son os que recoñecen que o seu profesorado emprega
máis recursos didácticos.

1º de ESO
É no curso onde mellor comportamento teñen o
alumnado e o profesorado.
É onde mellor explican o profesorado e as clases
son máis interesantes.
Son os que máis van á biblioteca.
É o alumnado máis satisfeito.

Satisfacción de estudiar nas Lagoas
8,73 8,26

7,09 7,54 7,16 7,11
6,05
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Consulta os resultados completos da enquisa na web do instituto
http://edu.xunta.es/centros/iesaslagoas


