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Ola!!☺☺☺☺ Se non o sabes, comunicámosche que entre todos estamos traballando para que 
o noso camiño ao colexio sexa máis seguro e agradable. Ao cubrir este cuestionario 
participas nun estudo sobre accesibilidade ao teu colexio, por iso agradecémosche que 
sexas sincero, que penses as respostas e que contestes con liberdade, intentando que 
reflictan o que ti fas, porque a túa opinión é moi importante. 

Marca cunha cruz (X) a resposta que prefiras para cada unha das preguntas. Isto 
NON É UN EXAME nin unha proba e o teu nome non aparece en ningún sitio. Se tes 
dúbidas ou non entendes unha pregunta, pide axuda ao teu profesor/a ou á persoa que 
che entrega os cuestionarios. MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Idade: ______________                 Neno                   Nena    

Colexio________________________________________________Curso:________________  

Enderezo(onde vives)__________________________________________________________ 

 

1. ¿Como ves da casa ao colexio polas mañás? 

 

Andando   En autobús urbano  En coche particular 

 

Outra forma, indicar:__________________________________________________________ 

 

2.  ¿Como volves?  

Andando   En autobús urbano  En coche particular 

 

Outra forma, indicar: _______________________________________________________ 

3. ¿Quen te acompaña normalmente ao cole? 

Vou só/soa   Miña nai  Meu pai  Avó/avoa 

Irmán/irmá  Amigos/as  Coidador/a 

Outra persoa, indicar: _______________________________________________________ 
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4. ¿Cres que podes realizar o percorrido ao colexio só ou soa?  

Sí, porque _______________________________________________________________________ 

Non, porque ______________________________________________________________________ 

5. ¿Vas e volves ao cole igual cando chove? (Marca só unha resposta)  

      Si  

      Non. Explica como vas: ____________________________________________________ 

6. ¿Como describirías o traxecto entre a túa casa e o colexio? *  *(podes indicar varias respostas)  

Longo              Agradable                  Seguro                       Curto                  Desagradable 

Inseguro Divertido                Bonito  Aburrido Estimulante 

Feo  Anódino  Outros_______________________________________ 

6.b.  Indica por que describes cos adxectivos anteriores o teu camiño ao colexio  

____________________________________________________________________________ 

 

(Se vas andando ao cole, NON CONTESTES esta pregunta) 

 

7. ¿Por que NON vas andando ao cole? (marca todas as que creas necesarias)  

Vivo lonxe do colexio  

Tárdase moito 

É perigoso polo tráfico  

É demasiado esforzo  

No hai beirarrúas 

A meu pai e a miña nai non lles dá 

tempo de ir andando 

Medo (explícao) ___________________________________________________________ 

8. ¿Como che gustaría ir e volver do colexio?* 

Andando                                          En autobús urbano 

En coche particular                                                       En autobús escolar gratuíto      

Doutra forma, indicar: _________________________________________________________ 

9. ¿Que VANTAXES tería para ti vir andando ao colexio? * 

Divírteme, gústame andar   

Estar en forma  

Ir charlando con amigos/as  

Ir sen adultos 

Es gratis, non custa diñeiro                                                

Podo  ir ao meu ritmo, sen horarios       

 

Non contamina e non fai ruído 

Non lle encontro ningunha vantaxe 

Outras 
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10. ¿Que DIFICULTADES tería para ti vir andando ao colexio?* 

Non me gusta camiñar 

O itinerario é inseguro 

Camiño feo e desagradable 

Hai cruces perigosos 

Meus pais non me deixan 

Mírante mal se vas andando         

Tardo moito tempo en chegar  

Levo moito peso 

Outras 

*(podes indicar varias respostas, en OUTRAS escribe cal)  

11. Desde que saes da casa, ¿canto tempo tardas habitualmente en ir ao colexio?  

 

                IDA                                                                                         VOLTA 

       Menos de 10 minutos 

        De 10 a 20 minutos  

        De 20 a 30 minutos 

        Máis de 30 minutos  

       

         Menos de 10 minutos 

        De 10 a 20 minutos  

        De 20 a 30 minutos 

         Máis de 30 minutos  

12. ¿Que cousas fas só ou soa? 

Ir ao colexio (ou volver do colexio)  

Ir a outras actividades fóra do 

colexio, ao cine, polideportivo, 

biblioteca... 

Usar o transporte público 

(autobús, tren...) 

Xogar na rúa, nos parques  

 Xogar en parcelas privadas/urbanizacións 

Ir visitar un amigo, familiar… 

Ir en bicicleta polo barrio 

Ir mercar a unha tenda (pan, chuches, 

prensa…) 

Outras (explica cales)  

______________________________________

 

13. ¿Como che GUSTARÍA ir cada día ao colexio? (Elixe só unha resposta) 

 

 Andando 

 Bus escolar 

 Transporte público 

 En coche

 

 

 


